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. 7/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 19. prosince 2016 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, 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. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
5. Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených radou města
6. Rozpočet města Velvary pro rok 2017
7. Rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020
8. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva
9. Dohoda o spolupráci obcí v oblasti zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody
v krajině v povodí Bakovského potoka
10. Představení záměru projektu zřízení fotbalové akademie ve Velvarech ve spolupráci
TJ Slovan Velvary s klubem Bohemians Praha 1905
11. Diskuse
12. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva Bc. Ježka, pí. Štefanikovou a Ing. Valchářovou (patnáctý mandát je v tuto
dobu stále u paní Evy Linksfeilerové, která zatím nesložila slib).
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou 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
úpravu bodu 5, který nově zní „5. Rozpočtové opatření č. 13/2016 a zpráva o rozpočtových
opatřeních schválených radou města. 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. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
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3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
Pan místostarosta přednesl zprávu, ve které informoval o ukončených a probíhajících
investičních akcích. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
V souvislosti s novelizací zákona o přestupcích, která nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2016 a po
zadání radou města, byl připraven návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.
Zapracovány byly požadavky spolků a uskupení na první pololetí roku 2017 a známé termíny
ve 2. pololetí roku 2017. S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra byla zapracována i noc
z 31. 12. na 1. 1., neboť by vítáním Nového roku došlo občany k porušení zákona. Rada města
materiál projednala na svém jednání dne 28. 11. 2016 a doporučuje jej zastupitelstvu města
schválit v předloženém znění. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016, o nočním klidu, ve znění předloženého materiálu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0).
5. Rozpočtové opatření č. 13/2016 a zpráva o rozpočtových opatřeních schválených radou
města
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. 13/2016, které se týká účelového příspěvku pro Základní školu
Velvary, okres Kladno, do konce školního roku na zajištění rodilého mluvčího. Starosta dále
informoval zastupitelstvo, že rada města schválila průběžně několik rozpočtových opatření
pod pořadovými čísly 11/2016 a 12/2016, vyvolaných aktuálním děním, o nichž byli
zastupitelé průběžně informováni v zápisech z rady. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové
opatření č. 13/2016, ve znění přiloženého materiálu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0), a vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 11/2016 a 12/2016 schválených
radou města.
6. Rozpočet města pro rok 2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtu města pro rok 2017. Na příjmové straně
jsou předpokládané daňové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté dotace (zejména dotace z
OPŽP na digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém a od Ministerstva vnitra na
zásahový automobil JSDH). Náklady na tyto akce jsou zapojeny ve výdajích. Rozpočet města
pro rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný s příjmy ve výši 67 260 000,-- Kč a s výdaji ve výši
67 260 000,-- Kč. O skladbě rozpočtu jednala několikrát rada města, finanční výbor, proběhlo
také setkání se zastupiteli. V předloženém návrhu rozpočtu na rok 2017 byly zapracovány
připomínky finančního výboru. Stejně jako v loňských letech byl vytvořen zásobník akcí,
z něhož se bude vybírat v průběhu roku dle potřeb, připravenosti akcí, a dotačních možností.
Tyto akce budou kryty z dotačních prostředků a z rozpočtové rezervy, která po rozpočtovém
opatření č. 13/2016 činí 23.331.711,-- Kč. V průběhu měsíce ledna bude vytvořen podrobnější
plán akci pro rok 2017 s ohledem na jejich možné finanční krytí a možnost realizace, ten bude
předložen zastupitelstvu města. Rada města doporučila zastupitelstvu města na svém jednání
dne 28. 11. 2016 návrh rozpočtu města na rok 2017 v předloženém znění, schválit. Rozpočet
byl vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města
Velvary pro rok 2017 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč 67 260 000,-- (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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7. Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města (územního samosprávného celku), který
slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 – 5 let následujících
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavení výhledu je povinnost ze zákona
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávních celků, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtový výhled projednala rada města na svém jednání dne 28. 11. 2016 a
doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Výhled by vyvěšen po dobu 15 dní na úřední
desce. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020, ve znění
přiloženého materiálu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva se předkládá z důvodu nařízení vlády č.
414/2016 Sb., která novelizuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2017. Dle
ustanovení § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může být
neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna, jejíž
maximální výši stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (příloha č. 1).
V minulém období byla vyplácena odměna ve výši 80 % z maximální výše stanovené
uvedeným právním předpisem. Rada města o uvedeném návrhu jednala dne 14. 12. 2016 a
doporučila zastupitelstvu města stanovit výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve
výši 80 % z novelizovaného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 414/2016
Sb.), od data 1. 1. 2017. Zastupitelstvo města schválilo výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města od 1. 1. 2017 ve výši 80% z částek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Dohoda o spolupráci obcí v oblasti zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody
v krajině v povodí Bakovského potoka
Starosta předložil zastupitelstvu města návrh Dohody o spolupráci obcí v oblasti zlepšení
protipovodňové ochrany a zadržení vody v krajině v povodí Bakovského potoka, která
napomůže spolupráci mezi obcemi v povodí Bakovského potoka. Zastupitelstvo města
schválilo Dohodu o spolupráci obcí v oblasti zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení
vody v krajině v povodí Bakovského potoka, ve znění přiloženého materiálu (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Představení záměru projektu zřízení fotbalové akademie ve Velvarech ve spolupráci TJ
Slovan Velvary s klubem Bohemians Praha 1905
Zastupitelstvu města představil předseda představenstva Bohemians Praha 1905
a p.
projekt zřízení fotbalové akademie klubu Bohemians Praha 1905
ve Velvarech. Zástupci TJ Slovan Velvary se k uvedenému záměru, který by měl být realizován
převážně v areálu TJ SLOVAN Velvary staví kladně. Na uvedeném projektu bude
spolupracovat také ZŠ Velvary a Gymnázium Kralupy nad Vltavou. V roce 2017 dojde
k náboru dětí ve věku 5, 6 a 7 let. Člen zastupitelstva města p. Jandouš vznesl dotaz, jaký je
odhad počtu dětí, které budou fotbalovou akademii navštěvovat a jak jsou ošetřeny investice
do majetku, který je v převážném rozsahu ve vlastnictví města. Pan
odpověděl, že
předpokládají, že v příštím roce bude do akademie zapsáno celkem cca 75 dětí.
sdělil, že se vytvoří nový spolek, který bude úzce spolupracovat s místním
fotbalovým klubem, pokud by v budoucnu uvedený projekt byl ukončen, nebudou chtít po
městu žádnou náhradu za zhodnocení majetku. Smluvně však bude ošetřeno využívání majetku
města klubem Bohemians Praha 1905. Starosta dále doplnil, že základní škola má volnou
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kapacitu cca 100 žáků. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí představení projektu zřízení
fotbalové akademie Bohemians Praha 1905 ve Velvarech.
11. Diskuse
V rámci diskuse vystoupil člen zastupitelstva p. Jandouš, který upozornil na skutečnost, že
přechod pro chodce v Pražské ulici není osvětlen. Starosta v této souvislosti sdělil, že ve městě
je více přechodů, které nejsou osvětleny. Problémem je, že komunikace, kde jsou tyto
přechody, jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Uvedený problém bude předmětem
provozní porady dne 2. 1. 2017. Dále p. Jandouš upozornil na zašpiněnou dlažbu u nového
přechodu u Pražské brány. Starosta v této souvislosti uvedl, že nedostatky byly předmětem
dodatku ke smlouvě o dílo, kterým byla snížena cena díla. Dále, že ke zkušenostem bude
přihlédnuto při dalších výběrových řízeních.
Paní
upozornila, že u nového přechodu u Pražské brány si chodci udělali přes záhon
vlastní cestu. Starosta uvedl, že v uvedeném místě budou zasazeny keře. Dále se pí.
dotázala, zda se předpokládá oprava ul. Růžová. Starosta v této souvislosti sdělil, že bude
nutné předělat projektovou dokumentaci, neboť památkáři požadují, aby povrch ulice byl ze
žulové nebo z čedičové dlažby.
Pan
se zeptal, zda někdo kontroluje jízdu na červenou přes provizorní přemostění přes
Bakovský potok v ul. Za Roudnickou branou. Starosta odpověděl, že městská policie nemá
personální kapacitu zjišťovat uvedené přestupky z kamerového systému. Tajemník městského
úřadu uvedl, že řešení uvedeného přestupku není v pravomoci městské policie. Dále pan
navrhl, aby byla změněna přednost v Pražské bráně tak, aby přednost měla vozidla
jedoucí od náměstí. Starosta v této věci uvedl, že tato změna není úplně jednoduchá, existuje
několik názorů jak bezpečnost v ul. Pražská řešit např. zjednosměrněním některých ulic ve
městě. Je to spíše práce pro odborníky na dopravu.
Paní
upozornila, že na Velké Bučině nefungovalo veřejné osvětlení a nikdo, ani
městská policie, závadu nenahlásil. V této souvislosti vedoucí odboru správy majetku
městského úřadu p. Šulc uvedl, že stačí, aby tuto informaci občané zaslali SMS a neprodleně
bude závada nahlášena společnosti ELTODO, která má veřejné osvětlení ve správě.
Paní
vznesla dotaz, zda by město nemohlo základní škole pomoci s inkluzí a
neposkytlo finanční prostředky na asistenty pedagogů v problematických třídách. Starosta
v této věci uvedl, že je ze strany ředitele základní školy informován o problémech, kterými se
v některých třídách, v souvislosti s inkluzí, potýkají. Není běžné, aby město hradilo platy
pedagogických pracovníků, ty poskytuje stát prostřednictvím kraje. Město již nyní přispívá na
plat rodilého mluvčího. Starosta v této věci přislíbil, že město bude hledat cesty, jak škole
s inkluzí pomoci, současně požádá školskou radu, aby se uvedeným problémem zabývala.
Pan
upozornil, že na Velké Bučině se nezveřejňují žádné informace na vývěskách.
Starosta sdělil, že asistentka pí. Lipavská bude zajišťovat zveřejňování informací města na
vývěskách v městských částech. Dále se p.
zeptal, zda je možné zjistit investice pro
rok 2017, zejména investice do hotelu Záložna. Starosta v této věci uvedl, že návrh rozpočtu,
ve kterém je zařazena investice do vozidla CAS pro hasiče a do nového varovného
povodňového systému, je zveřejněn na webových stránkách a o dalších investicích se bude
jednat na začátku roku 2017. Dále se p.
dotázal, proč město nechce realizovat na
Velké Bučině z dotace domovní ČOV, když není v této místní části vybudována kanalizace.
Starosta v této věci uvedl, že není pravdou, že by město tuto dotaci využít nechtělo, ale
podmínkou je, že s pořízením domovní ČOV musí dát 30 % obyvatel z Velké Bučiny a dále
s uvedeným projektem musí souhlasit vodoprávní úřad. Nyní se čeká na stanovisko
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vodoprávního úřadu, zda by tento projekt povolil. Po kladném stanovisku vodoprávního
úřadu proběhne anketa mezi občany.
11. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:50 hodin s přáním krásných vánočních
svátků a Nového roku.

…………………………………..
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. 7/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 19. 12. 2016 od 18:00 hod. v sálu městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (Mgr. Kolínková,
Ing. Tlustá),
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu, ve znění přiloženého materiálu,
rozpočtové opatření č. 13/2016, ve znění přiloženého materiálu,
rozpočet města Velvary na rok 2017 ve znění přiloženého materiálu, jako vyrovnaný,
s celkovými příjmy a výdaji ve výši Kč 67 260 000,--,
rozpočtový výhled města Velvary na rok 2018 – 2020, ve znění přiloženého materiálu,
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2017 ve výši 80% z
částek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Dohodu o spolupráci obcí v oblasti zlepšení protipovodňové ochrany a zadržení vody
v krajině v povodí Bakovského potoka, ve znění přiloženého materiálu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou místostarostou, ve které informoval o probíhajících investičních
akcích,
rozpočtová opatření č. 11/2016 a 12/2016 schválené radou města,
představení záměru zřídit ve městě Velvary fotbalovou akademii Bohemians Praha
1905,
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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