Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. ledna 2017 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: pí. Štefaniková, Ing. Tlustá
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
4. Rozpočtové opatření č. 14/2016
5. Diskuse
6. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:08 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva Bc. Ježka, p. Ledvinku a Ing. Vojtěchovského (patnáctý mandát je v tuto
dobu stále u paní Evy Linksfeilerové, která zatím nesložila slib).
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefanikovou a Ing. Tlustou (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Vosmíkovou a Ing. Saifrta (PRO –
11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Starosta navrhl
zařadit do programu zasedání nový bod „5. Dohoda o spolupráci obcí v povodí Bakovského
potoka na společném úsilí směřujícím ke zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody
v krajině“. Stávající bod 5. a 6. se nově označují jako bod 6. a 7. Program zasedání byl
schválen (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění ve městě
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za dobu od posledního
zasedání zastupitelstva města. Dále podrobně informoval o všech dotačních titulech, jichž se
chce naše město zúčastnit v tomto roce, a připravuje žádosti. Zastupitelstvo města vzalo
uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
S ohledem na nepřítomnost místostarosty města přednesl zprávu o investičních akcích
starosta města. Ve zprávě starosta informoval o připravovaných investičních akcí.
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Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 14/2016
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a úpravou dle dosahované
skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba schválit zastupitelstvem
města rozpočtové opatření č. 14/2016. Uvedené rozpočtové opatření obsahuje srovnání
skutečně dosažených příjmů a výdajů s rozpočtovanými příjmy a výdaji v roce 2016.
Příjmy:
Skutečné příjmy byly nižší proti předpokládaným o Kč 1 349 532,82.
U daňových příjmů byl nižší proti předpokladu zejména podíl na dani z příjmu fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti a podíl na DPH.
U transferů byla nižší dotace Úřadu práce ČR na zajištění mzdových nákladů pracovníků
technické čety města, dále se zde projevila vratka dotace Humanitárnímu fondu
Středočeského kraje a Středočeskému povodňovému fondu z důvodu snížení nákladů na akce:
okna v DPS a na rekonstrukci náhonu Malovarského rybníka (šachtu s uzávěrem) po
výběrovém řízení.
Výdaje:
Skutečné výdaje jsou nižší o Kč 10 895 448,36.
Některé akce budou zřejmě přesunuty do dalších let např.:
- par. 2212 Silnice, kde jsou rozpočtovány náklady na část silnice P. Bezruče a ulici
Růžovou a dále náklady akce Křižovatka u Pražské brány (silnice). Kolaudace této akce
bude v r. 2017 a v r. 2017 je splatná i faktura.
- par. 2219 Ost. zál. pozemních komunikací, kde jsou rozpočtovány náklady na akci
Křižovatka u Pražské brány (chodníky) – kolaudace bude v r. 2017 a v r. 2017 je splatná i
faktura.
- par. 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly, kde jsou rozpočtovány náklady na
kanalizaci v ulici Růžové.
K přesunu do roku 2017 dojde zřejmě také na paragrafu 3612 Bytové hospodářství – čp. 9
oprava fasády a střechy a par. 3511 Činnost ordinací praktických lékařů – částečná oprava
rozvodů vody.
Porovnání skutečných příjmů a výdajů města
Příjmy: 72,5 mil. Kč.
Výdaje: 57 mil. Kč.
Přebytek: 15,5 mil. Kč.
Rozpočtová rezerva se po tomto rozpočtovém opatření zvýšila na částku 32 877 626,59 Kč.
Starosta připomenul, že o rozpočtových výdajích pro rok 2017 bude jednat rada města i
zastupitelstvo na základě zásobníku akcí, momentálních potřeb a dotačních vyhlídek.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14/2016, ve znění předloženého
materiálu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Dohoda o spolupráci obcí v povodí Bakovského potoka na společném úsilí směřujícím ke
zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody v krajině
Na posledním zasedání zastupitelstva města byla schválena Dohoda o spolupráci obcí
v povodí Bakovského potoka na společném úsilí směřujícím ke zlepšení protipovodňové
ochrany a zadržení vody v krajině. Na základě připomínek jiných obcí však byla uvedená
dohoda upravena. S ohledem na uvedenou skutečnost požádal starosta města zastupitelstvo
města o opětovné schválení upravené Dohody o spolupráci obcí v povodí Bakovského potoka
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na společném úsilí směřujícím ke zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody v krajině.
Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o spolupráci obcí v povodí Bakovského potoka na
společném úsilí směřujícím ke zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody v krajině, ve
znění úprav předložených starostou města (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Diskuse
V rámci diskuse vystoupila členka zastupitelstva Ing. Tlustá, která informovala, že v místech,
kde je nyní postavena cyklostezka u Ješína, byla dříve topolová alej. Požádala, zda by nebylo
možné tuto topolovou alej obnovit. Starosta v této věci uvedl, že zjistí vhodné dotační
programy a dále prověří, zda jsou uvedené pozemky vhodné pro výsadbu aleje v majetku
města.
Dále v rámci diskuse vystoupil člen zastupitelstva p. Šmíd, který požádal o opravu
komunikace na Velké Bučině. Starosta v této věci uvedl, že se nyní očekávají výzvy z MAS
Přemyslovské střední Čechy a ze Středočeského kraje, které by, zdá se, mohly být příhodné
pro získání prostředků na tyto akce. Pokud město v dotačních programech nebude úspěšné,
opraví zřejmě uvedenou komunikaci z vlastních zdrojů. Ačkoli je vše pro stavbu připraveno,
vyčkávalo se z důvodu chybějící kanalizace (aby se předešlo řezání nové vozovky).
V rámci diskuse také vystoupil p.
, který se zeptal, jakého rybníku se týká dotace na
Velké Bučině. Starosta sdělil, že rybníku u hřiště. Pan
sdělil, že se spíše jedná o
požární nádrž. Dále se zeptal, jak se město postará o rybník u
. V této souvislosti
starosta uvedl, že vodohospodáři nemají jednotný názor na postup v případě tohoto rybníka.
Nejsou k dispozici ani informace, kudy vedly přítoky. Jak dál s tímto rybníkem tedy ještě
nebylo rozhodnuto. Dále se p.
zeptal, zda se již vyjádřil vodoprávní úřad k domácím
čistírnám na Velké Bučině. Starosta uvedl, že z komunikace asistentky starosty a úřadu
vyplývá, že úřad se vyjádří pouze ke studii nebo k projektu. V této souvislosti navštíví starosta
města obec Zákolany, neboť v této obci domácí ČOV také zvažují a paní starostka má
k uvedenému záměru snad nějaké informace, které by mohly pomoci. Zkušenosti z jiných obcí
zatím nejsou dobré. Město hledá odborníka, který by dokázal situaci vyhodnotit a doporučit
nejlepší řešení (úvěr na kanalizaci s napojením na ČOV, domovní čistírny, kořenová čistírna).
7. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:45 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta města
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. ledna 2017 od 18:00 hod. v sálu městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (pí. Štefaniková,
Ing. Tlustá),
rozpočtové opatření č. 14/2016, ve znění přiloženého materiálu,
Dohodu o spolupráci obcí v oblasti zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody
v krajině v povodí Bakovského potoka, ve znění úprav předložených starostou města.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou starostou města, ve které informoval o probíhajících investičních
akcích,
informace sdělené starostou města, členy zastupitelstva města a veřejností v rámci
diskuse.
………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

………………………………….
Mgr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel
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