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. 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 28. dubna 2021 od 18:00 hod. v areálu víceúčelového objektu U-čko
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, p. Vedral
Návrhová komise: Mgr. Špičková, Ph.D., pí. Štefaniková
Program jednání:
1.

Úvod

2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva starosty o dění v posledním období
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2021 – informace starosty
Zřízení příspěvkové organizace města Velvary, která bude zajišťovat provoz
komunitního centra U-čko v sezóně 2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021

7.
8.

Rozprava
Závěr

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 14 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva města p. Ledvinku.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Špičkovou, Ph.D. a pí. Štefanikovou
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a p. Vedrala
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy případných změn programu. Vzhledem ke
skutečnosti, že nebyla navržena žádná úprava programu, bylo hlasováno o programu
zasedání ve znění, v jakém byl vyhlášen. Program zasedání byl schválen v navrženém znění
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Starosta velmi stručně informoval průběhu investičních akcí ve městě. Svůj výstup maximálně
zkrátil z důvodu zajištění co nejkratší doby trvání jednání. Zastupitelstvo města vzalo
informace o dění ve městě na vědomí.
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3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta informoval zejména o průběhu realizace splaškové kanalizace v místní části
Velká Bučina. Zastupitelstvo města vzalo informace o probíhajících investičních akcích na
vědomí.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2021 – informace starosty
V rámci uvedeného bodu informoval starosta o probíhajících investičních akcích (kanalizace
Velká Bučina, oprava sálu Záložny, výměna oken na radnici, obnova krajinných struktur).
Dále starosta informoval, že město obdrželo dotaci na výsadbu zeleně v intravilánu obce a na
projekty v rámci MAS Přemyslovské střední Čechy. Zastupitelstvo města vzalo informace o
dotačních záměrech, investicích a akcích pro rok 2021 na vědomí.
5. Zřízení příspěvkové organizace města Velvary, která bude zajišťovat provoz komunitního
centra U-čko v sezóně 2021
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh zřizovací listiny na zřízení příspěvkové
organizace Velvarská kulturní společnost. Do návrhu byly zapracovány všechny připomínky,
které starosta obdržel. Z důvodu náročnosti provozu velvarského U-čka pro účtárnu města se
po zralé úvaze a mnoha konzultacích s odborníky navrhuje zřídit příspěvkovou organizaci,
která by toto komunitní centrum provozovala. Centrum ve své první sezóně prokázalo, že je
schopné si na svou činnosti vydělat a že má ještě větší potenciál. Zároveň se město blíží
k okamžiku, kdy bude třeba se chystat na provoz budovy Velvarské Záložny. Provoz těchto
zařízení přes městské účetnictví je velmi zátěžový a neúnosný. Zároveň na oba objekty byly
získány dotační prostředky a ty jinou formu – než provoz městem – neumožňují. Není možné
komerční pronajmutí. Proto se hledala v konzultacích s odborníky a jinými obcemi cesta,
která by vyhovovala a jako nejvýhodnější (a zřejmě i jediná) je cesta formou svěření do péče
příspěvkové organizace města. V tomto případě majetek svěřený do péče zůstává městu, město
má veškeré záruky, ovlivňuje přímo provoz a všechny finanční toky. Zřizovací listina byla
připravena po konzultaci s daňovým poradcem, který se specializuje na chod PO. Po
konzultaci s právníky byla snaha do ní zakotvit všechny příklady dobré praxe z jiných obcí.
Po schválení by se provoz oddělil od přímého účetnictví města, což by usnadnilo situaci všem.
Je předpoklad, že v současné době by řízením organizace dočasně (na sezónu) byl pověřen
některý ze zaměstnanců úřadu, kteří se o chod starali dosud, účetnictví bude dodáváno
externě, provoz bude zajištěn stejným pracovníkem jako loni a vedoucího příspěvkové
organizace bude město hledat až v souvislosti s otevřením Záložny.
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Špičková, Ph.D., která navrhla,
aby se příspěvková organizace jmenovala Velevar. Dále vystoupil člen zastupitelstva města
p. Jandouš, který naopak preferuje název Velvarská kulturní společnost. Členka zastupitelstva
města Mgr. Kuptíková by preferovala spíše jednoslovný název. Členka zastupitelstva města
Bc. Podivínská také preferuje název Velvarská kulturní společnost. Člen zastupitelstva města
Mgr. Holý navrhl, aby se příspěvková organizace jmenovala Velvarská kulturní společnost –
Velevar. Po krátké diskusi navrhl starosta města ke schválení zřizovací listinu příspěvkové
organizace Velvarská kulturní společnost. Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu
příspěvkové organizace Velvarská kulturní společnost, ve znění předloženého návrhu (PRO –
13, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0).
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6. Rozpočtové opatření č. 3/2021
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. 3/2021. Na straně příjmů jsou uvedeny zejména dotace:
kompenzační bonus ze SR, dotace SFŽP na akci „Výsadba stromů ve Velvarech“ (akce
proběhla v roce 2020), dotace na pečovatelskou službu a dotace pro ZŠ a náklady na
nahodilou těžbu v městském lese. Na straně výdajů se projeví převod dotace ZŠ (rozpočtem
pouze prochází) a příspěvek pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Velvarská kulturní
společnost. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021 v souladu s
předloženým návrhem (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Rozprava
V rámci rozpravy nejprve vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která se
zeptala, zda se při plánování přístavby základní školy počítá i s tělocvičnou. Starosta v této
souvislosti uvedl, že se hledají cesty, aby v křídle školy byl prostor pro malou tělocvičnu.
V rámci rozpravy dále vystoupil pan
, který se zeptal, kdy bude dokončen a vydán nový
územní plán. Starosta v této souvislosti uvedl, že se čeká, až Městský úřad Slaný vydá Zadání
územního plánu.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, zda se počítá s tím, aby na
Velkou Bučinu zajížděl autobus. Starosta uvedl, že pokud by byl o autobus zájem, může to
zkusit projednat jako připomínku v rámci jednání o dopravní obslužnosti. Tajemník městského
úřadu v této souvislosti uvedl, že již v minulosti město platilo autobus, který na Velkou Bučinu
zajížděl, ale s ohledem na skutečnost, že s ním skoro nikdo nejezdil, byl tento spoj zrušen.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
11. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 18:49 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. 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 28. dubna 2021 od 18:00 hod. v areálu víceúčelového objektu U-čko
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města, v předloženém znění,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, p. Vedral) a návrhovou komisi (Mgr. Špičková, Ph.D.,
pí. Štefaniková),
zřizovací listinu příspěvkové organizace Velvarská kulturní společnost, ve znění
předloženého návrhu,
rozpočtové opatření č. 3/2021, ve znění předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starosty o dění ve městě v posledním období,
zprávu místostarosty o probíhajících investičních akcích,
informace o dotačních záměrech, investicích a akcích pro rok 2021,
informace členů zastupitelstva města a veřejnosti sdělených v rámci diskuse.

………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
p. David Vedral
ověřovatel
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