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. 1/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 18. března 2008 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Krejcárek, p. Točík
Omluveni: p. Fajgl, Ing. Schubertová
Ověřovatelé zápisu: pí. Saifrtová, Mgr. Kurz
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele p. Fajgla a paní Ing.
Schubertovou. Poté navrhla schválení programu zasedání. K programu neměl žádný
ze zastupitelů připomínky, ani jej nenavrhl nikdo ze zastupitelů doplnit. Program
zasedání byl schválen. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a ověřovatele zápisu pí. Saifrtovou a pana
Mgr. Kurze (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
2. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůležitější události, které
se staly ve městě Velvary za období od posledního zasedání zastupitelstva města, tj. od
19. 12. 2007 do současné doby.
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008
Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky (dále je „vyhláška“),
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na některých veřejných
prostranstvích města Velvary. Vyhláška má za cíl zamezit i znečišťování veřejných
prostranství osobami, které na nich požívají alkoholické nápoje. Vybrána byla místa v
okolí školských zařízení, náměstí Krále Vladislava s částí Chržínské ulice, areál
Malovarského rybníka a lesík u cesty na Velkou Bučinu. Vyhláška se nevztahuje na
kulturní a sportovní akce pořádané se souhlasem města a na předzahrádky
restauračních zařízení. Rada projednala uvedenou vyhlášku na svém jednání dne
12. 3. 2008 a doporučila zastupitelstvu vyhlášku schválit. Zastupitelstvo města
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0)
4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, která se týká
půjček z Fondu rozvoje bydlení. Z důvodu návratnosti finanční výpomoci od státu, a
způsobu jejího čerpání v rámci tohoto fondu, je nutné změnit lhůty splatnosti půjček,
které jsou poskytovány z FRB. Lhůta splatnosti státu je dána na začátek července roku
2010. Z uvedeného důvodu mohou v roce 2008 případní žadatelé čerpat půjčku až do
konce kalendářního roku. Maximální lhůta splatnosti tak vychází na 17 měsíců. Rada
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projednala uvedenou vyhlášku na svém jednání dne 12. 3. 2008 a doporučila
zastupitelstvu vyhlášku schválit. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2008. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Rozpočtové opatření č. 1/2008
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2008. Z důvodu změny vztahu
rozpočtu města ke státnímu rozpočtu a jiným rozpočtům v oblasti příjmů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů) a zvýšenou potřebou finančních zdrojů na straně výdajů, která
se týká především zpracování projektové dokumentace kanalizace v části Ješín,
dokončení Velké Bučiny a na Nových Uhách (729 500,-- Kč) je nutné schválit
zastupitelstvem rozpočtové opatření č. 1/2008. Rada projednala rozpočtové opatření
č. 1/2008 na svém jednání dne 12. 3. 2008 a doporučila zastupitelstvu rozpočtové
opatření schválit. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008.
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
6. Požadavek občanů sídliště Chržínská na převzetí komunikací do majetku města
Dne 19. 12. 2007 předali zástupci nájemníků domů na sídlišti v ulici Chržínská žádost
o převod místních komunikací, které jsou v majetku OBD Kladno, do majetku města.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost občanů. Starostka navrhla, aby bylo
zastupitelstvu předloženo dostatečné množství podkladů k rozhodnutí. S ohledem na
tuto skutečnost navrhla projednání tohoto bodu odročit na další zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo odročení projednání na další zasedání
zastupitelstva. Současně bylo starostce uloženo zajistit dostatečné množství podkladů
pro rozhodnutí.
Město Velvary bylo požádáno ředitelem OBD Kladno Josefem Kabátem o zahájení
jednání ohledně možného předání komunikací v sídlišti Chržínská ul. ve Velvarech do
vlastnictví Města Velvary.
Na základě žádosti starostky města zjistil odbor správy majetku následující okolnosti
a předložil je radě:
 místní komunikace v sídlišti Chržínská byly součástí stavby „4x4 b.j. Velvary Terénní úpravy a komunikace“, která byla zkolaudována odborem výstavby
MěÚ Velvary v prosinci roku 1989,
 komunikace jsou součástí pozemků parc.č. 480/5, 480/1 a st.269/3 k.ú. Velvary
ve vlastnictví OBD Kladno, nejsou samostatně zaměřeny,
 komunikace jsou v havarijním stavu, což je předmětem kritiky občanů z této
části ul. Chržínské, OBD Kladno je pravděpodobně dosud neopravovalo,
 podle legendy PD z roku 1985 měl být povrch přístupových komunikací
betonový včetně hlavní přístupové komunikace, v současné době je povrch
betonový pouze před první bytovkou čp. 697-698, u ostatních je povrch
šotolina nebo štěrk s asfaltem – nedodržení projektu z roku 1985,
 v sídlišti Chržínská ul. není stanoven žádný dopravní režim včetně zákazu stání
apod. Vozidla zde stojí živelně, včetně zelených ploch, stání autobusů u čp.685
a okolí (p.Webinger je vlastníkem pouze pozemku parc.č. 885/1 o výměře 69
m2).
 případným převzetím komunikací vezme na sebe město závazek oprav těchto
komunikací a dopravního značení = velké finanční náklady
 na komunikace navazuje místní komunikace kolem bytovky čp. 671-672, která
je v majetku města (parc.č.480/2), není v dobrém stavu a částečně je zastavěna
(ohrazená zahradní sezení u čp. 671).
Odbor správy majetku zatím nedoporučil převzetí místních komunikací. Rada se touto
záležitostí zabývala 24. 10. 2007, shodně s odborem správy majetku nedoporučila
převod komunikací do vlastnictví města. Město má vypracovaný dlouhodobý plán
2

oprav a rekonstrukcí komunikací, odhadované náklady jsou více než 9 mil. Kč,
přičemž v této částce nejsou zahrnuty komunikace v místních částech Bučina, Ješín a
Nové Uhy, protože v těchto částech budou realizovány inženýrské sítě. V rozpočtu
města na rok 2008 je v položce „Komunikace“ částka Kč 600 tis. Kč, lze očekávat, že
v následujících letech se ji nepodaří významně zvýšit, tzn., že na rekonstrukci
komunikací v sídlišti Chržínská není v rozpočtu dostatek finančních zdrojů. Rada
doporučila zahájit jednání s OBD Kladno o opravě těchto komunikací a o instalaci
potřebného dopravního značení. Zastupitelstvo neschvaluje převzetí komunikací v
sídlišti Chržínská do majetku města. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
7. Grantové a dotační řízení 2008
Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu na rok 2008 částku 200 tis. Kč na grantové
řízení. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovena na 31. 1. 2008, žádost podalo 6
žadatelů. Celkem bylo požadováno Kč 312 000,---. Rada projednala žádosti o granty
dne 13. 2. 2008, posoudila jednotlivé žádosti s ohledem na skutečnost, pro kolik osob
je projekt určen, zda se jedná o akci jednorázovou nebo celoroční a jaká je celková
finanční náročnost v poměru k požadovanému grantu a částku 200 tis. Kč rozdělila
mezi žadatele podle tabulky, kterou dostali zastupitelé k dispozici.
V souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění
pozdějších předpisů), je zastupitelstvu vyhrazeno poskytování dotací nad 50 000 Kč v
jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
fyzickým nebo právnickým osobám. S ohledem na tuto skutečnost je nutné, aby
zastupitelstvo schválilo grant pro oddíl kopané ve výši 60 000,-- Kč. Ing. Tlustá
požádala, zda by nemohlo město zvýšit dotaci oddílu stolního tenisu, neboť ten ve své
žádosti uvádí, že chce přilákat do oddílu více dětí. V rámci diskuze došlo ke shodě, že
jakmile se na činnosti oddílu stolního tenisu budou podílet děti a mládež, mohou tuto
skutečnost zástupci oddílu uvést ve své žádosti o grant na rok 2009 a uvedená
skutečnost bude v rámci hodnocení grantů zohledněna.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost oddílu kopané na rok 2008 ve výši
Kč 60 000,--. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL plynovodu Velvary – Na Spořilově
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL
plynovodu Velvary – Na Spořilově. Jedná se o věcné břemeno – uložení plynárenského
zařízení po rekonstrukci NTL plynovodu v roce 2006 do pozemků města v ul. Na
Spořilově, stavba č. 02 395. Zároveň je předkládán návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Při povolování této stavby byla uzavřena dne 25.11.2005 Smlouva o budoucí smlouvě
mezi Městem Velvary a Středočeskou plynárenskou, a.s. a hodnota věcného břemene
byla oceněna na částku 500,- Kč. Proto se doporučuje smlouvu o věcném břemenu
schválit. Rada projednala uvedenou smlouvu dne 16. 1. 2008 a doporučila
zastupitelstvu smlouvu schválit.
V rámci rozpravy vystoupil p. Jandouš, který navrhl zvýšit částku, za kterou je věcné
břemeno městem společnosti Středočeská plynárenská, a.s. poskytováno. Starostka
upozornila na skutečnost, že uvedená částka byla uvedena již ve Smlouvě o smlouvě
budoucí, která byla podepsána vedením města v uplynulém funkčním období, a proto
nelze uvedenou částku měnit.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02395/02 se STP
Net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
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9. Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL plynovodu Velvary – Růžová
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL
plynovodu Velvary – ul. Růžová. Jedná se o věcné břemeno – uložení plynárenského
zařízení po rekonstrukci NTL plynovodu v roce 2006 do pozemků města v ul. Růžová,
stavba č. 02 398. Zároveň je předkládán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Při povolování této stavby byla uzavřena dne 25.11.2005 Smlouva o budoucí smlouvě
mezi Městem Velvary a Středočeskou plynárenskou, a.s. a hodnota věcného břemene
byla oceněna na částku 500,- Kč. Proto se doporučuje smlouvu o věcném břemenu
schválit. Rada projednala uvedenou smlouvu dne 16. 1. 2008 a doporučila
zastupitelstvu smlouvu schválit.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02398/01 se SPT
Net, s. r. o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL plynovodu Velvary – Tyršova
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – oprava NTL
plynovodu Velvary – ul. Tyršova. Jedná se o věcné břemeno – uložení plynárenského
zařízení po rekonstrukci NTL plynovodu v roce 2006 do pozemků města v ul. Tyršova,
stavba č. 02 395. Zároveň je předkládán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Při povolování této stavby byla uzavřena dne 25.11.2005 Smlouva o budoucí smlouvě
mezi Městem Velvary a Středočeskou plynárenskou, a.s. a hodnota věcného břemene
byla oceněna na částku 500,- Kč. Proto se doporučuje smlouvu o věcném břemenu
schválit. Rada projednala uvedenou smlouvu dne 16. 1. 2008 a doporučila
zastupitelstvu smlouvu schválit.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02395/1 se STP
Net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1851/3 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byla předložena žádost Ing. Jiřího Řimsy, bytem Velvary, Chržínská
704 o odprodej pozemku města parc.č. 1851/3 v k.ú. Velvary. Jedná se o přístupovou
komunikaci – cestu k obytným jednotkám čp.704 a 703 v Chržínské ulici (před vlečkou
– směr N.Uhy). V žádosti uvedené informace nejsou zcela přesné. Část cesty je
využívána také jako vjezd do areálu firmy Hájek Martin – rozvoz paliva. Město
samostatně o tuto cestu nepečuje – původně Ing. Řimsa o úpravu žádal. Rada
projednala uvedenou žádost dne 13. 2. 2008 a doporučila zastupitelstvu odprodej
části pozemku parc. č. 1851/3 od vrat do firmy Hájek Martin – rozvoz paliva k
nemovitosti č. p. 704 za podmínky zřízení věcného břemene pro nemovitost č. p. 703.
Rada navrhuje cenu Kč 60,--/m2, která je odvozena od ceny administrativní.
Pokud by zastupitelstvo s prodejem souhlasilo, je nutné nejprve schválit záměr
prodeje a zveřejnit jej na úřední desce.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1851/3 v k.ú. Velvary.
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
12. Záměr prodeje pozemků č. 169/1 PK a 170/1 PK v k. ú. Budihostice
Zastupitelstvu byla předložena žádost Ing.Petra Junga, bytem Dolní Kamenice 19 ze
dne 8.2.2008 ve věci prodeje pozemků č. 169/1 PK a 170/1 PK v k. ú. Budihostice.
K žádosti se vyjádřili i vedoucí odborů výstavby a životního prostředí, hospodářskosprávního odboru a odboru správy majetku Městského úřadu Velvary. Vesměs
nedoporučují prodej a to z těchto důvodů :
 žádost o prodej byla projednávána městskou radou již v lednu 2005, kdy bylo
žadateli oznámeno, že uvedené pozemky jsou zastaveny ve prospěch SFŽP
v souvislosti s úvěrem na ČOV, zástavní právo končí 12. 12. 2009,
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oba pozemky jsou pronajaty platnou nájemní smlouvou č. 73 Zemědělské
farmě Budihostice s.r.o – Ing.Bílkovi,
 do doby uplynutí zástavního práva prověří odbor výstavby a životního
prostředí možnost další výstavby na těchto pozemcích,
 pozemky jsou lukrativní i k možnostem další zástavy pro potřebu města.
Rada projednala uvedenou žádost dne 27. 2. 2008 a nedoporučila městskému
zastupitelstvu prodej pozemků č. PK 169/1 a PK 170/1 v k.ú. Budihostice.
Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemků č. PK 169/1 a PK 170/1 v k.ú.
Budihostice. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)


13. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – příprava výstavby kanalizace
v části Nové Uhy
Zastupitelstvu byl předložen návrh smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného
břemene na uložení kanalizačního řadu v části Nové Uhy (k ČOV). V souvislosti s
projektovou přípravou výstavby kanalizace Nové Uhy je třeba předem zajistit
bezproblémový vstup na pozemky a výstavbu kanalizace na nich. Předložené smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene projednala rada dne 2. 1. 2008 a
doporučila zastupitelstvu jejich schválení. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene vstupu na pozemek č. 392/16 v k. ú. Velvary a
uložení kanalizační stoky na pozemku č. 392/16 v k. ú. Velvary s paní Danou
Gollovou, bytem Velvary, Chržínská 476, za jednorázovou úhradu Kč 150,-- za běžný
metr potrubí. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
vstupu na pozemek č. 392/1 v k. ú. Velvary a uložení kanalizační stoky na pozemku č.
392/1 v k. ú. Velvary s paní Jitkou Gollovou, bytem Velká Dobrá, Buková 442, za
jednorázovou úhradu Kč 150,-- za běžný metr potrubí.(PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0)
14. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – stavba TS, k VN, k NN pro
28 RD Velvary – na pozemku města parc. č. 1899/3 k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene – stavba TS, k VN, k NN pro 28 RD Velvary – na pozemku města parc. č.
1899/3 k. ú. Velvary Jedná se o věcné břemeno – umístění, provozování a údržba
kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., dle situačního plánku,
který je nedílnou součástí smlouvy. Dotčeným pozemkem města je parc.č. 1899/3 k.ú.
Velvary – chodník v Malovarské ulici. Navrhuje se úhrada ve výši 150 Kč/1 bm délky
břemene. Rada projednala uvedenou smlouvu dne 12. 3. 2008 a doporučila
zastupitelstvu uvedenou smlouvu schválit. V rozpravě vystoupil p. Jandouš, který
navrhl, aby byla ve smlouvě uvedena povinnost společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
částku za věcné břemeno valorizovat ve vztahu k datu předložení smlouvy o věcném
břemenu. Starostka vysvětlila, že částka, která je uvedena ve smlouvě, vychází ze
sazebníku Středočeského kraje a samotná smlouva o věcném břemenu bude
předložena v krátkém časovém termínu. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města parc.č. 1899/3 k.ú. Velvary s
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4. Teplická 874/8, za jednorázovou úhradu Kč
150,--/1 bm délky břemene. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
15. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Dne 29. 2. 2008 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se navyšují odměny členům
zastupitelstva cca o 5%
Konkrétně:
Návrh
z toho 80%
doposud
místostarosta
23 505,-- Kč 18 800,-- Kč 16 920,- Kč
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radní
1 930,-- Kč
zastupitel
510,-- Kč
radní,předseda výboru 3 170 -- Kč
zastupitel, člen výboru 1 520,-- Kč
CELKEM /měsíčně/ 39 675,-- Kč

1 540,--Kč
410,--Kč
2 540,--Kč
1 220,--Kč
31 760,--Kč

1 390,- Kč
360,-Kč
2 280,- Kč
1 090,- Kč
28 500,- Kč

Proti dříve schváleným odměnám by došlo k navýšení
měsíčně o 11 175,-- Kč
ročně o 122 925,- Kč.
Při odsouhlasení 80%, jako dosud, by došlo k navýšení
měsíčně o 3 260,- Kč
ročně o 35 860,-Kč.
Rada projednala uvedený bod na svém jednání dne 12. 3. 2008 a doporučila
zastupitelstvu, aby odměny nebyly navýšeny a zůstaly ve stejné výši jako dosud.
(PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
16. Různé
V rámci uvedeného bodu byli zastupitelé seznámeni se statistikou zjištěného
překročení rychlosti z kontroly měření rychlosti vozidel Obecní policií Koleč ve městě
Velvary za období 02/2008. Z celkového počtu 108 přestupků překročení povolené
rychlosti překročilo povolenou rychlost o 6 až 10 km/hod. 7 řidičů, o 11 – 20 km/hod.
97 řidičů a o 21 a více km/hod. 4 řidiči. Zastupitelstvo vzalo uvedenou informaci na
vědomí.

o

o

Pan Jandouš navrhl vyvolat jednání s firmou METAL TRADE COMAX kvůli častým
únikům exhalací z uvedeného areálu. Starostka informovala v rámci uvedeného bodu
jednání na krajském úřadu, které se týkalo vydání integrovaného povolení společnosti
METAL TRADE COMAX. Zastupitelstvo uložilo starostce jednat s firmou METAL
TRADE COMAX ve věci znečišťování ovzduší. (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0)
V předešlé věci se občané dotázali, zda může město provádět kontrolní měření
znečištění ovzduší. Starostka informovala o skutečnosti, že samotné měření bude
pravděpodobně značně finančně náročné, proto bylo dohodnuto, že starostka požádá
provedení kontrolního měření krajskou hygienickou stanici, přičemž bude provedeno
měření v blízkosti společnosti METAL TRADE COMAX. (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0)
Občanka z Ješína upozornila na problém v okolí autobusové čekárny v Ješíně.
Zastávka není označena, nejsou zde ani zábrany proti najetí vozidel na cestující, kteří
zde čekají na autobus. Starostka informovala o stávající rekostrukci uvedeé
komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic a přislíbila, že ve spolupráci s Ředitelstvím
silnic a dálnic se pokusí najít řešení uvedeného problému. Zastupitelstvo vzalo
uvedený požadavek na vědomí.
Další dotaz se týkal instalace dalších herních prvků a laviček v parku v Ješíně.
Starostka informovala, že v současné době se nepočítá s instalací dalších herních
prvků a laviček do parku v Ješíně. Starostka také sdělila, že s ohledem na to, že park
je v těsné blízkosti hlavní silnice, nejeví se toto místo jako vhodné pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže. Město bude kupovat pozemek od ČSTV pro ČOV. Možná by
zde byla vhodnější lokalita pro volnočasové aktivity. Starostka přislíbila, že v případě
koupě uvedeného pozemku bude zvažováno i zařízení uvedeného místa pro
volnočasové aktivity.
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Předposlední dotaz se týkal kanalizace na Nových Uhách. Starostka informovala, že
dne 19. 3. 2008 má dojít k předání projektové dokumentace. V rámci nyní otevřené
výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí bude město žádat o dotaci.
Poslední připomínka z řad občanů se týkala špatného stavu strouhy u rybníčku na
Nových Uhách. Starostka upozornila, že město nemůže nyní uvolnit větší množství
finančních prostředků na opravu, ale pracovníci úřadu zjistí skutečný stav a pokusí se
navrhnout nějaké opatření, které by nebylo finančně nákladné. (PRO – 11, PROTI –
0, ZDRŽEL SE – 0)
17. Usnesení
18. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka 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. 1/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 18. 3. 2008 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

obecně závaznou vyhlášku města Velvary č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství,
obecně závaznou vyhlášku města Velvary č. 2/2008, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území Obce Velvary ze dne 18. 5. 2000, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 1/2008 ve znění přiloženého materiálu,
příspěvek na činnost oddílu kopané na rok 2008 ve výši Kč 60 000,--,
smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02395/2 se STP Net, s.r.o., se sídlem
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou jednorázovou úhradu ve výši
500,-- Kč,
smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02398/1 se STP Net, s.r.o., se sídlem
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou jednorázovou úhradu ve výši
500,-- Kč,
smlouvu o zřízení věcného břemene č. EK/02395/1 se STP Net, s.r.o., se sídlem
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, za dohodnutou jednorázovou úhradu ve výši
500,-- Kč,
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1851/3 v k. ú. Velvary,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vstupu na pozemek č. 392/16
v k. ú. Velvary a uložení kanalizační stoky na pozemku č. 392/16 v k. ú. Velvary s
paní Danou Gollovou, bytem Velvary, Chržínská 476, za jednorázovou úhradu Kč
150,-- za běžný
metr potrubí,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vstupu na pozemek č. 392/1 v
k. ú. Velvary a uložení kanalizační stoky na pozemku č. 392/1 v k. ú. Velvary s paní
Jitkou Gollovou, bytem Velká Dobrá, Buková 442, za jednorázovou úhradu Kč 150,-za běžný metr potrubí,
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města parc.č.
1899/3 k.ú. Velvary s
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4. Teplická 874/8,
za jednorázovou úhradu Kč 150,--/1 bm délky břemene.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města Ing. Jitky Linhartové za uplynulé období,
informaci o způsobu porušování povolené rychlosti vozidel za období 02/2008 ve
městě,
požadavek občanů Ješína k zajištění bezpečnosti poblíž autobusové zastávky.
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Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

převzetí komunikací v sídlišti Chržínská do majetku města,
záměr prodeje pozemků č. 169/1 PK a 170/1 PK v k. ú. Budihostice.

Zastupitelstvo města souhlasí, aby odměny zastupitelů nebyly navýšeny a zůstaly ve stejné
výši jako dosud.
Zastupitelstvo města ukládá starostce:
-

vyvolat jednání s firmou METAL TRADE COMAX ve věci znečišťování životního
prostředí,
požádat o kontrolní měření ovzduší v blízkosti areálu firmy METAL TRADE
COMAX Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje,
zhodnotit situaci stavu kanalizace poblíž rybníčku na Nových Uhách a přijmout
nezbytné opatření.

………………………………….
Ludmila Saifrtová
ověřovatel

………………………………….
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

………………………………….
Mgr. Ivan Kurz
ověřovatel
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