Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 4/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 13. června 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Ing. Krejcárek
Ověřovatelé zápisu: pí. Štefaniková, p. Točík,
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele Ing. Krejcárka.
Paní starostka navrhla původní program doplnit o nové body „Žádosti o půjčky
z fondu rozvoje bydlení“ a „Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
575 a 322/28 dle KN v k.ú. Velká Bučina“. K programu neměl žádný ze zastupitelů
další připomínky. Program zasedání byl schválen. (PRO – 14, 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.
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2006 (příloha)
4. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní
závěrky města Velvary za rok 2006 (příloha)
Projednání bodu 3. a 4. bylo spojeno s ohledem na jejich souvislost.
Dle platných právních předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky Města Velvary za rok 2006. Auditor doporučuje schválit účetní závěrku
bez výhrad. Rada projednala návrh závěrečného účtu na svém jednání dne 23. 5. a 6.
6. 2007 a doporučila svým usnesením zastupitelstvu města schválit účetní závěrku a
závěrečný účet města Velvary za rok 2006 bez výhrad, ve znění přiloženého materiálu.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet města Velvary za rok
2006 bez výhrad (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0),
zastupitelstvo bere na vědomí zprávu auditora.
5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2007 (příloha)
Dne 29. 5. 2007 byl zveřejněn dle platných právních předpisů návrh rozpočtového
opatření č. 2/2007. V souvislosti s řešením jiných záležitostí byla zjištěna skutečnost,
že platba za pojistnou událost – opravu poničené hřbitovní zdi, byla provedena 27. 12.
2006. Z uvedeného důvodu pak ztrácí smysl upravovat příjmy a výdaje v kapitole
Pohřebnictví tak, jak navrhoval odbor správy majetku. Rada města projednala dne 6.
6. 2007 návrh rozpočtového opatření č. 2/2007 a doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 2/2007 po vyloučení částky 74 359,-- Kč v oblasti
příjmů § 3632 pol. 2322 Pohřebnictví, a též po vyloučení částky 74 359,-- Kč v oblasti
výdajů § 3632 pol. 5171 Pohřebnictví.
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007 (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 (příloha)
Zastupitelstvu města byla předložena celková změna obecně závazné vyhlášky č.
1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (obecně závazná vyhláška č.
3/2007), která umožňuje občanům zaplatit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve dvou pololetních splátkách a nebo jedné splátce splatné do 28. 2. 2007.
Dále vyhláška umožňuje vyměřit poplatníkovi, který nezaplatil místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů včas, penále ve výši trojnásobku dlužné částky.
zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
7. Žádosti o půjčky z fondu rozvoje bydlení (příloha)
Zastupitelstvo města Velvary vypsalo na základě Obecně závazné vyhlášky Obce
Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
obce Velvary výběrové řízení na půjčky z FRB na rok 2007. O půjčku si požádal
a) pan Miroslav Protiva – dotační titul 14 – výměna oken, částka 50 000,-- Kč, bude
mít 2 ručitele;
b) paní Jitka Aksamitová – dotační titul 11 - obnova střechy (krytina i konstrukce),
částka 100 000,--, bude mít 2 ručitele;
c) Město Velvary - dotační titul 10 – náklady na opravy a modernizaci obecního
bytového fondu – částka 305 000,-- Kč.
Ve Fondu rozvoje bydlení jsou dostatečné finanční zdroje k uspokojení všech
požadavků. Návratnost zapůjčených finančních prostředků včetně úroků je maximálně
3 roky. Všichni žadatelé splňují podmínky pro poskytnutí půjčky. Rada města
projednala žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení dne 6. 6. 2007 a doporučuje
zastupitelstvu města půjčky schválit dle návrhu odboru hospodářsko správního.
zastupitelstvo schvaluje půjčky z fondu rozvoje bydlení ve znění předloženého
materiálu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
8.

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 575 a 322/28 dle KN
v k.ú. Velká Bučina (příloha)
Zastupitelstvu města byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene s vlastníkem
pozemků, na kterých je umístěna stavba plynárenského zařízení N STL plynovod Velká
Bučina, stavba č. 41 369. Rada města projednala návrh smlouvy na svém jednání dne
9. 9. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města uvedenou smlouvu schválit.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

9. Různé
Občan p. Kozela žádal o omezení rychlosti na vjezdu do Velvar od Černuce (Za
Roudnickou branou) na 30 km/hod. nebo o posunutí značky omezující rychlost, která
má být instalována před most na uvedené komunikaci. Starostka informovala o žádosti
na dopravní inspektorát ve věci měření rychlosti ve městě Velvary. Z odpovědi, kterou
obdržela, vyplývá, že policie zařadí uvedený požadavek do běžného plánu služeb.
Dodržování rychlosti však může kontrolovat podle zákona o silničním provozu také
obecní policie. V této věci osloví starostka města a obce v okolí Velvar, která mají
zřízenou obecní policii, za jakých podmínek by vykonávali měření rychlosti na území
města Velvary. V případě, že některá nabídka bude pro město přijatelná, lze uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s uvedenou obcí. Mgr. Kurz sdělil občanům problémy, které již
v minulosti vyplynuly pro město v souvislosti s žádostí o instalaci zpomalovacích pasů
ve Velvarech. Pokud by se opět žádalo o umístění zpomalovacích pasů, navrhl
zastupitel p. Fajgl, aby se žádost zdůvodnila jejich umístěním před přechody pro
chodce.

PhDr. Pömerl požádal o umytí okna nad vchodem do restaurace Na Sladovně, protože
není vidět dřevěná soška sv. Václava, která je na uvedeném místě umístěna. Starostka
přislíbila, že s uvedeným požadavkem seznámí pracovníky technické čety, kteří
uvedený požadavek splní.
Dále PhDr. Pömerl požádal opravu zdi kapličky na hřbitově. Starostkou bylo
přislíbeno, že stav uvedené zdi na místním hřbitově posoudí zaměstnanci městského
úřadu, kteří současně zajistí předložení návrhu na zajištění opravy.
10. Usnesení
Návrhová komise přečetla návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva města.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
11. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Příští jednání zastupitelstva města se koná v měsíci září 2007.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města
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U s n e s e n í č. 4/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 14. 6. 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

účetní závěrku města a závěrečný účet města Velvary za rok 2006 bez výhrad, ve
znění přiloženého materiálu,
rozpočtové opatření č. 2/2007 po vyloučení částky 74 359,-- Kč v oblasti příjmů §
3632 pol. 2322 Pohřebnictví, a též po vyloučení částky 74 359,-- Kč v oblasti výdajů §
3632 pol. 5171 Pohřebnictví,
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007:
p. Miroslavu Protivovi – dotační titul 14 – výměna oken, částku 50 000,-- Kč,
pí. Jitce Aksamitové – dotační titul 11 – obnova střechy (krytina i konstrukce), částku
100 000,-- Kč,
Městu Velvary – dotační titul 10 – náklady na opravy a modernizaci obecního
bytového fondu – částku 305 000,-- Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí:
-

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 575 a 322/28
dle katastru nemovitostí v k.ú. Velká Bučina s vyčíslením hodnoty věcného břemene
částkou 500,-- Kč.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města Ing. Jitky Linhartové,
zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Velvary za
rok 2006,
požadavek p. Kozely na zavedení rychlosti 30 km/hod. za Roudnickou bránou,
připomínku PhDr. Pömerleho ve věci opravy části hřbitovní zdi a vyčištění skla u
sochy sv. Václava na domu Na Sladovně.

………………………………….
Ing. Jana Tlustá
návrhová komise
………………………………….
Mgr. Jitka Kolínková
návrhová komise

………………………………….
Ing. Jitka Linhatová
starostka města

