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 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva 
města Veltrusy dne 30. 11. 2017 

 

 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast, Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. František 
Pochobradský, Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná, 
Mgr. Filip Volák 

Omluveni: Tomáš Čapek, Michal Kohout, Richard Kyselý 

Ověřovatelé: Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Barbora Šťastná 

Doba trvání: 18:10 – 21:30 

Program: 

1. Úvod, schválení programu 

2. Jmenování ověřovatelů  

3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 

a) Volba členů rady školy 

b) Schválení plánu odpadového hospodářství 

c) Schválení odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM, komisí a zvláštních 
orgánů 

d) Schválení záměru pronajmout část pozemku p. č. 841/8 

e) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pozemek 1098/1 

f) Smlouva o nájmu hrobového místa – aktualizace  

g) Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 841/8 ve vlastnictví města Veltrusy  

h) Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Veltrusy – stanovení ceny  

4. Veřejné zakázky 

a) Schválení vítězného uchazeče – Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích 

b) Schválení vítězného uchazeče – Městský kamerový a dohledový systém ve Veltrusích 

5. Informace 

a) vedení obce (a hosté) 

i. Návrh obecně závazné vyhlášky – Odpadové hospodářství 

ii. Dotační titul z MMR na opravu komunikací 

iii. Aktuální projekty a opravy 

iv. Pořízení technického vybavení na zimní údržby 

v. Pronájem zahrady p. č. 234/2 – stanovení ceny 

vi. Podklady k rozpočtu na rok 2018 

vii. Pozvánky na kulturní akce 

viii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6. Diskuze 

7. Závěr  
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1. ÚVOD 
V 18:10 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program 
nedostál žádných změn. Zastupitelé schválili program zasedání v přítomném počtu 8 členů. 
Starosta města upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro 
potřeby vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva města.  

2. JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Barbora Šťastná, 
jmenovaní souhlasili. 

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Volba členů rady školy 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Školská rada základní školy má třetinové zastoupení jmenováním zřizovatele. Funkční období 
členů školské rady je tříleté. Stávajícím členům (Jaroslav Morávek, Martin Ponert a Filip 
Volák) mandát v tomto měsíci vyprší.  

Starosta navrhuje zastupitelům, po předchozí domluvě se stávajícími členy školské rady, aby 
složení zástupců jmenovaných zřizovatelem zůstalo beze změny 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s § 167, odst. 2,  zák. 561/2004 Sb. Školský zákon, 
v platném znění, členy školské rady zastupitele: Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Mgr. Martin 
Ponert, Mgr. Filip Volák. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Marta 
Baránková) 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3b) Schválení plánu odpadového hospodářství 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství ukládá obci § 44 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“). 

Plán odpadového hospodářství obce (dále jen „POH“) zpracovávají města, která produkují 
ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu (což je 
případ Veltrus). Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství kraje a jejími změnami, který musí být v souladu se závaznou částí Plánu 
odpadového hospodářství České republiky. 

POH Města Veltrusy (část 2 podkladů) byl zpracován v letošním roce ve spolupráci 
s odbornou firmou K.IS, s. r. o. a jeho návrh byl posouzen KÚ Středočeského kraje (část 3 
podkladů). 

Plán odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její činnost v oblasti 
odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace 
obce. 
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POH obce se zpracovává na dobu 5 let od data zpracování a musí být změněn při každé 
zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od 
změny podmínek.  

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení Plán odpadového hospodářství města 
Veltrusy zpracovaný v roce 2017. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Plán odpadového 
hospodářství města Veltrusy zpracovaný odbornou firmou K.IS, s.r.o. 

DISKUZE: 

Zastupitelka Šťastná se upozorňuje, že připomínky z krajského úřadu nebyly zapracovány, 
např. bod 3932b a 3223b (str. 53) týkající se azbestu. Byla nám doporučena změna, protože 
zmíněná opatření by město mělo během 5 let naplňovat a vzniká pochybnost, zda město má 
takové možnosti, nechceme jednat sami proti sobě. Navíc se údajně zbytečně zmiňují 
podmínky týkající se např. pouze nemocnic. Zastupitelka Šťastná si stěžuje, že jí bylo 
potvrzeno zapracování připomínek, přitom se tak nestalo. Dále poukazuje na nepřesnosti 
v datumech, např. na str. 26 jsou v grafu uvedené cíle na rok 2016, v grafu se skutečnými 
daty je uveden rok 2016 dvakrát… 

XXXXXXXXXX poukazuje na neaktuální informace uvedené v plánu (v charakteristice města), 
např. otevřenost letního kina v létě (kino je zavřené zhruba 6 let). 

Starosta vysvětluje XXXXXXXXXX, že město v současné době nemá žádný POH, jsme na 
hranici, kdy se musí zavést (některý rok má město 960 t odpadu, jiný zase 1.100 t). 
XXXXXXXXXX se ptá, jestli bude město muset už každých 5 let plán aktualizovat. Starosta 
potvrzuje informaci, pokud výrazně neklesne celková hmotnost odpadu produkovaného na 
území Veltrus (což se nepředpokládá). XXXXXXXXXX se domnívá, že plán není vyroben na 
míru městu Veltrusy. Město nemá žádné zařízení na energetické využití odpadu, cíle v tomto 
bodu, které POH stanovuje, jsou pro Veltrusy nereálné. Starosta prověří připomínky se 
zhotovitelem. 

Zastupitelka Baránková navrhuje stáhnout bod z programu a nechat plán opravit, protože je 
odbytý. Zjistila, že jeho vyhotovení stálo 80.000 Kč. Starosta zmíněnou částku vyvrací, mělo 
by jít o cca 30 tis. Kč (bude prověřeno). 

Bod 3b byl stažen z programu. 

3c) Schválení odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům 
výborů ZM, komisí a zvláštních orgánů 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 20. 5. 2015 schválilo zastupitelstvo města (dále jen ZM) výši odměn neuvolněným 
členům ZM ve výši 90 % maximální částky, vycházející z příslušných nařízení vlády. 

Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které je účinné od 1. 1. 2018 (část 2 podkladů) nově 
upravuje způsob a výši předmětných odměn.  

Dále lze v souladu s ust. § 74 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zvýšit neuvolněnému 
členovi zastupitelstvy obce, který je oprávněn k uzavírání manželství, s přihlédnutím k časové 
náročnosti a četnosti obřadů, odměnu až o částku ve výši 2.000 Kč nad maximální výši 
odměny stanovenou za výkon jeho funkce/funkcí.  
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Z těchto důvodů starosta města předkládá nový návrh způsobu a výše odměn neuvolněným 
členům ZM, předsedům a členům výborů ZM a případným komisím, který je v souladu s výše 
uvedenou novou legislativou. 

Od roku 2018 již nebude k odměně připočítáván příplatek za počet obyvatel, uvedené částky 
jsou dané nařízením č. 318/2017 Sb., a jsou uvedeny v maximální možné částce. Dle ust. § 74 
odst. 3 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, lze poskytnout neuvolněnému členovi 
zastupitelstva, který vykonává více funkcí, odměnu až do výše souhrnu odměn za tři různé 
funkce. Do tohoto souhrnu lze však zahrnout pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo 
člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise. Při souhrnu odměn za více 
funkcí se do tohoto souhrnu nezapočítává odměna za výkon funkce neuvolněného 
zastupitele (1.534 Kč). 

Výňatek z nařízení vlády a zákona o obcích, maximální možné částky a porovnání se 
současným stavem (všechny odměny jsou vypláceny měsíčně): 

 příplatek za oddávání 2.000 Kč (nyní 0 Kč) 

 zastupitel bez další funkce 1.534 Kč (nyní 530 Kč) 

 člen výboru nebo komise 2.557 Kč (nyní 1.590 Kč) 

 předseda výboru nebo komise 3.068 Kč (nyní 1.830 Kč) 

 předseda výboru nebo komise 
+ člen výboru nebo komise 5.625 Kč (3.068 + 2.557) (nyní 2.890 Kč) 

V případě zachování principu schváleného způsobu odměňování, tj. 90 % z maximální částky, 
a při měsíční odměně 100 Kč za oddávání je třeba rozpočet na rok 2018 nastavit na částku 
260.000 Kč, což je cca o 115.000 Kč více oproti částce na letošní rok. Z tohoto principu 
vychází i návrh vedení města. 

V případě schválení odměn v maximálně možných částkách je třeba stanovit rozpočet pro 
odměny neuvolněným zastupitelům pro rok 2018 na částku cca 405.000 Kč. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelé schvalují způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, předsedům a členům výborů zastupitelstva města a případným komisím, na základě 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a v souladu s §74 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, 
s účinností od 1. 1. 2018, takto:  

 příplatek za oddávání .100 Kč/měsíc 

 zastupitel bez další funkce 1.380 Kč/měsíc 

 člen výboru nebo komise 2.300 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise 2.760 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise + člen výboru nebo komise 5.060 Kč/měsíc 

DISKUZE: 

Místostarosta připravil výpočet i na 70 % a 50 % z maximální částky, předpokládá diskuzi. 
Dodává, že už se nelze odměny vzdát, jako to dělal doposud zastupitel Štulík.  

Zastupitel Štulík navrhuje částku za oddávání stanovit za 1 obřad, ne paušálně za 1 měsíc pro 
oddávající osobu (která oddá např. 1x za sezónu, ale poplatek bude pobírat celý rok). 
Starosta vysvětluje, že v tomto případě by se odměny musely schvalovat každý měsíc a 
nedoporučuje to.  
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Zastupitelka Baránková se ptá na kontrolu nad docházkou zastupitelů na zasedání a členů 
výborů na schůze, jestli může být jejich neúčast zohledněna v odměně. Místostarosta 
vysvětluje, že to nelze, jedná se o nárokovou odměnu, která není ničím podmíněna. Tímto 
usnesením se navíc neřeší členové výborů z řad občanů, pouze zastupitelé (kvůli novému 
nařízení vlády od 1. 1. 2018).  

K výši odměny místostarosta vysvětluje, že nařízení vlády určuje pouze horní hranici, výši 
odměny si zastupitelé schvalují sami.  

Zastupitel Ponert dává protinávrh, chce nechat odměny na stejné výši jako doposud.  

Starosta doplňuje, že nově musí být stanovena odměna oddávajícím zastupitelům, 
zastupitelé souhlasí s částkou 100 Kč/měsíčně.  

XXXXXXXXXX se kvůli rozpočtu ptá, jestli uvedené částky jsou hrubá mzda, místostarosta 
odkazuje na paní účetní. 

PROTINÁVRH NA USNESENÍ: ING. PONERT 

Zastupitelé schvalují způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, předsedům a členům výborů zastupitelstva města a případným komisím, na základě 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a v souladu s §74 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, 
s účinností od 1. 1. 2018, takto:  

 příplatek za oddávání 100 Kč/měsíc 

 zastupitel bez další funkce 530 Kč/měsíc 

 zastupitel člen výboru nebo komise 1.590 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise 1.830 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise + člen výboru nebo komise 2.890 Kč/měsíc 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Protinávrh na usnesení č. 4 byl schválen. 

 Zpráva o činnosti výborů města (nebylo v programu) 
DISKUZE: 

Zastupitelka Šťastná v návaznosti na odměňování zastupitelů zmiňuje, že město má několik 
výborů, o jejichž činnosti nemá v některých případech dostatek informací, přitom se za ně 
vydávají nemalé částky. Navrhuje pravidelnou zprávu o činnosti výborů od jejich předsedů 
jednou za tři měsíce na zasedání zastupitelstva. 

NÁVRH USNESENÍ (ing. Barbora Šťastná): 

Zastupitelé souhlasí se zavedením čtvrtletní povinnosti předsedů výborů prezentovat činnost 
svého výboru, počínaje lednem 2018. Starosta na termín upozorní zahrnutím bodu do 
programu zasedání. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

3d) Schválení záměru pronajmout část pozemku p. č. 923/1 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na minulém zasedání vedení města informovalo o tom, že aktuálně probíhá mezi právními 
zástupci města a NPÚ dokončení smlouvy o prodeji s předpokladem jejího předložení 
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zastupitelům na příštím zasedání. V rámci příprav bylo zjištěno, že k tomu aby mohlo být 
provedeno narovnání za minulé období, je potřeba vyvěsit záměr na pronájem pozemku. 

SITUACE: 

 
NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 923/5 o 
výměře 2184 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 923/1 dle geometrického plánu číslo 
1473-680/2011 ze dne 5. 10. 2011 vše v katastrálním území Veltrusy. 

DISKUZE: 

Zastupitelka Baránková je překvapená, o pronájmu se mluvilo od r. 2015 a domnívala se, že 
smlouva o pronájmu byla uzavřena tehdy. Starosta upřesňuje, historicky se řešil (cca od r. 
2011). Místostarosta vysvětluje, že před prodejem je potřeba tuto záležitost s užíváním 
pozemku v minulosti napravit, Zastupitelka Baránková se diví, že v říjnu se hlasovalo o 
záměru na prodej, nyní na pronájem, nechápe to a domnívá se, že město zbytečně přišlo o 
peníze. Místostarosta to vyvrací, peníze za pronájem získáme zpětně. Starosta popisuje 
komunikaci s NPÚ jako velmi složitou, je rád, že NPÚ vůbec přistoupilo na jeho návrh na 3x 
větší kompenzaci. Celou záležitost chtěl řešit navýšením kupní ceny, ale právničky obou stran 
vysvětlily, že to tak nelze.  

Zastupitelka Baránková tvrdí, že plot kolem obory je ostuda, doporučuje vedení města, aby 
NPÚ dalo poslední šanci na vyřešení vztahů a zároveň stanovilo podmínku, aby byl plot 
opraven. 

XXXXXXXXXX se ptá, o jakou částku se jedná. Starosta zmiňuje, že NPÚ navrhovalo 1 % 
z prodejní ceny a podařilo se to zvýšit na 3 %. Jedná se tedy o 3 x cca 1.500 Kč (od r. 2015, 
kdy byl postaven plot), tj. 4.500 Kč.  

Starosta doporučuje postup navržený oběma právničkami, aby se záležitost pohnula kupředu 
a konečně se vyřešila. Město získá peníze za nájem a prodej svahu, který potřebuje NPÚ, 
bude vyřešen. Zastupitelka Baránková navrhuje dát do kupní smlouvy i podmínku, aby se 
pozemek udržoval. Místostarosta si není jistý, zda je to možné.  

Zastupitel Dykast se ptá, jestli se může jako zájemce přihlásit kdokoliv. Místostarosta 
navrhuje směrovat záměr již určenému zájemci, kterému byl pozemek historicky garantován. 
Zastupitel Dykast se domnívá, že by to mělo být tedy uvedeno v textu záměru a podává 
protinávrh.  
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Místostarosta navrhuje dnes odsouhlasit záměr o pronájmu a na příštím zasedání chválit 
smlouvu o pronájmu i prodeji najednou a tím bude celá záležitost vypořádaná. 

Zastupitel Ponert se domnívá, že v případě NPÚ šlo o bezdůvodné obohacení. Místostarosta 
vysvětluje, že zastupitelstvo nejméně ve 2 usneseních stavbu plotu odsouhlasilo. 

XXXXXXXXXX se ptá, jestli je to celé legislativně správně (vyvěšovat záměr na pronájem 
zpětně). Místostarosta nemá důvod nedůvěřovat právničkám. 

Zastupitelka Šťastná nerozumí tomu, proč se zveřejňuje záměr, když se k tomu veřejnost 
nemůže vyjádřit. Zároveň se domnívá, že záměr určenému zájemci může být napaden. 
Místostarosta odpovídá, že veřejnost se k tomu vyjádřit může, ale nemůže se přihlásit jako 
zájemce o pronájem. Zastupitelky Šťastná a Baránková navrhují NPÚ peníze za pronájem 
raději nechat, celé to považují za ztrátu času a peněz.  

Zastupitel Štulík považuje vyvěšení záměru „zpětně“ za nesmysl, navrhuje vyřešit 
kompenzaci za užívání pozemku v rámci kupní smlouvy. Chce se vyvarovat případných 
zájemců o pronájem. Starosta nesouhlasí, právničky argumentovaly nutností zveřejnit záměr 
před podpisem smlouvy o pronájmu. Zastupitel Dykast se domnívá, že takto vznikne další 
kolečko připomínek a bude se to řešit další rok. NPÚ to takto řešit nechce, město se 
pozemku chce zbavit, tak by raději přistoupil na variantu potvrzenou právníky.  

PROTINÁVRH USNESENÍ: ING. ŠTULÍK 

Zastupitelstvo města Veltrusy požaduje vyřešení kompenzace ve výši minimálně 1.500 Kč 
ročně od roku 2015 do doby uzavření kupní smlouvy za užívání pozemku p. č. 923/5 o 
výměře 2.184 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 923/1 dle geometrického plánu číslo 
1473-680/2011 ze dne 5. 10. 2011 vše v katastrálním území Veltrusy, institucí NPU, v rámci 
připravované kupní smlouvy. 

Zastupitelka Baránková navrhuje přiložit NPÚ průvodní dopis s požadavkem na opravu 
plotu. Zastupitel Štulík to chce zahrnout ještě do usnesení, což se nestane. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Martin Dykast). 

Protinávrh Ing. Štulíka č. 5 byl schválen. 

3e) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pozemek 
1098/1 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

ČEZ Distribuce, a.s. předkládá prostřednictvím oprávněného zástupce pana Václava Hacmace 
smlouvu o zřízení věcného břemene (část 2 podkladů). Dotčený pozemek města je dle výše 
uvedené situace parc. č. 1079/1. Celá situace je uvedena v geometrickém plánu potvrzeným 
katastrálním úřadem pod číslem PGP-1411/2017-206  

Výše úhrady za věcné břemeno byla stanovena ve Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 26. 2. 
2016 ve výši 1.000 Kč. 

DOPLNĚNÍ INFORMACE: 

Jedná se o podzemní vedení rozvaděče nízkého napětí. Smyslem je dostat rozvaděč na vyšší 
úroveň, aby nemohl být rychle zatopen.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1098/1 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle 
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geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Mělník dne 6. 10. 2017 pod č. PGP-1411/2017-206. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

3f) Smlouva o nájmu hrobového místa – aktualizace  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh Smlouvy o nájmu hrobového 
místa (část 2 podkladů), která nebyla od roku 2004 aktualizována (schválena 17. 5. 2004 
zastupitelstvem). 

V současné době je ve smlouvě uvedena cena za urnový hrob, jednohrob, dvouhrob, 
jednohrobka, dvouhrobka, dané výrazy však neodpovídají zákonu, protože dle výměru MF ČR 
č. 01/2016 se nájemné počítá výhradně v m2. Proto musí být ve smlouvě uvedena přesná 
výměra hrobového místa a cena se bude počítat dle schváleného ceníku hrobových míst 
(ceník schválen 26. 04. 2017). Zároveň je smlouva upravena dle § 25 zák. č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, za využití § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

Základní výměra z ceníku schváleného 26. 4. 2017 je nájem 5 Kč/m2/rok + služby 
25 Kč/m2/rok, tj. 30 Kč/m2/rok. 

DISKUZE: 

Místostarosta odpovídá na dotaz, že se právě zhotovuje pasport hrobových míst.  

Starosta vysvětluje, že v rámci uzavírání nových smluv se musí hroby změřit (hrobníkem), 
aktualizujeme cenu za nájem za m2 (30 Kč), nově se píše jen rozměr hrobu, nerozlišuje se 
hrobka/jednohrobka. Bude i nové číslování hrobů.  

Zastupitelka Šťastná se ptá, zda se uzavíraly nové smlouvy v mezidobí (od dubna 2017) a jak 
se řešily. Místostarosta uvedl, že takových smluv bylo podepsáno mnoho. Cena byla v těchto 
smlouvách stanovena již na 30 Kč/rok, ale plocha hrobu/hrobky byla stanovena průměrem. 
Místostarosta nechá prověřit, co se smlouvami z mezidobí. Zastupitelka Šťastná navrhuje 
v usnesení rozepsat cenu za nájem a služby. 

NÁVRH USNESENÍ: 

a) Zastupitelstvo města schvaluje výši nájmu za hrobové místo 5 Kč/m2/rok + služby 25 Kč 
/m2/rok, tj. 30 Kč/m2/rok s účinností od 30. 11. 2017. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 7a bylo schváleno. 

b) Zastupitelstvo města schvaluje znění vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa 
s účinností od 30. 11. 2017. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 7b bylo schváleno. 
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3g) Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 841/8 ve vlastnictví města 
Veltrusy  

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 20. 11. 2017 město Veltrusy obdrželo žádost (část 2 podkladů) na odkoupení části 
pozemku ve vlastnictví města Veltrusy – parcela č. 841/8 o celkové výměře 1693 m2 
v katastrálním území Veltrusy. Žadatel má zájem o část pozemku o výměře cca 60 m2 

(vyznačená křížkem), který leží naproti pozemku, jehož je žadatel spoluvlastníkem. Tuto část 
by žadatel využil pro odstavování osobních automobilů. 

SITUACE: 

 
NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 841/8 v katastrálním území 
Veltrusy a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části uvedeného pozemku v souladu 
s § 39, odst. 1 zákona 128/2000, Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 

DISKUZE: 

Zastupitelka Baránková navrhuje uvést důvod nesouhlasu. Starosta uvádí především 
strategické důvody, přístup na městský pozemek, právě probíhající obnovu zeleně v aleji. 
Zastupitel Dykast namítá, že se nikdy důvod zamítavého stanoviska neuváděl. 

PROTINÁVRH USNESENÍ: Ing. Marta Baránková 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 841/8 v katastrálním území 
Veltrusy a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části uvedeného pozemku v souladu 
s § 39, odst. 1 zákona 128/2000, Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zejména 
z důvodu obnovy zeleně a založení extenzivního trávníku. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Protinávrh Ing. Baránkové č. 8 byl schválen. 
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3h) Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Veltrusy – 
stanovení ceny  

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Ve vazbě na rozhodnutí zastupitelů zveřejnit záměr prodeje pruhu pozemku byl na 
31. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo dne 26. 4. 2017, zastupitelstvo 
usnesením č. 6 neschválen prodej pozemku p. č. 125/170, dle geometrického plánu (část 4 
podkladů) za cenu 300 Kč/m2 z důvodu, že mělo dojít pouze k prodeji jednoho z pozemků 
z pěti, které tvoří pruh nabízený městem k prodeji. 

Dne 13. 11. 2017 obdrželo město Veltrusy tři žádosti na odkup pozemků (část 2 podkladů), 
které pokrývají celý pruh nabídnutý k prodeji. 

1. žadatel požaduje odkoupit pozemek 125/170 v šíři cca 2,4 m vyznačené v příloze č. 1 
žádosti. Odkoupený pozemek by oplotil společně s pozemkem parc. č. 1245. 

2. žadatel požaduje odkoupit pozemek p. č. 125/171 v šíři cca 2,4 m vyznačené v příloze č. 1 
žádosti. Odkoupený pozemek by oplotil společně s pozemkem parc. č. 124/21. 

3. žadatel žádá o pozemky p. č. 125/172, 125/173 a 124/54 v šíři cca 2,4 m vyznačené 
v příloze č. 1 žádosti. Odkoupený pozemek by oplotil společně s pozemkem parc. č. 
124/20. 

Všechny pozemky jsou v katastrálním území Veltrusy. Znalecký posudek (část 3 podkladů) 
stanovil cenu na 220 Kč/m2. Pro další postup pro jednání s žadateli je třeba, aby zastupitelé 
odsouhlasili cenu pozemku, vedení města navrhuje 300 Kč/m2. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodejem pruhu pozemků dle předložené důvodové 
zprávy za cenu 300 Kč/m2 a pověřuje vedení města k přípravě kupních smluv. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4a) Schválení vítězného uchazeče – Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 1. 11. 2017 zasedala výběrová komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro 
veřejnou zakázku s názvem "Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích". Závěrečný dokument 
komise "Zpráva o hodnocení nabídek" (část 3 podkladů), je předložen v souladu se zákonem 
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (resp. se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání 
VZMR) zadavateli, tj. zastupitelům města.  

Starosta města předkládá v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu podklady pro schválení vybraného uchazeče – firmu Komunální technika, s. 
r. o., která předložila nabídku ve výši 1.598.000 Kč bez DPH. 

Předloženými podklady jsou:  

 protokol otevírání obálek (část 2 podkladů)  

 zpráva o hodnocení nabídek (část 3 podkladů) 

Pozn. Tento projekt bude podpořen z dotačního titulu OPŽP ve výši 85 % způsobilých nákladů (výzva č. 41, PO č. 
3) a zahrnuje pořízení nakladače, štěpkovače a 4 ks kontejnerů (viz zasedání č. 36 dne 27. 9. 2017). 
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NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 3.b) o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“ tak, že vítězným uchazečem se stala 
firma Komunální technika, s. r. o., s předloženou nabídkou ve výši 1.598.000 Kč bez DPH 
(1.933.580 Kč včetně DPH) a schvaluje s tímto uchazečem uzavření kupní smlouvy. 

DISKUZE: 

XXXXXXXXXX požaduje uvádění cen včetně DPH. Starosta reaguje tím, že ceny ve směrnici i 
ve výběrovém řízení jsou uváděny bez DPH, ale že se to lze uvádět v obou variantách.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

4b) Schválení vítězného uchazeče – Městský kamerový a dohledový 
systém ve Veltrusích 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 13. 11. 2017 zasedala výběrová komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro 
veřejnou zakázku s názvem "Městský kamerový a dohledový systém ve Veltrusích (pro I. 
etapu)"; za přítomnosti zástupce administrátora Otidea, a.s. 

Závěrečný dokument komise "Protokol o jednání komise" (část 3 podkladů), je předložen v 
souladu se zákonem 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek resp. se Směrnicí č. 
2/2016 o zadávání VZMR zastupitelstvu města.  

Starosta města předkládá v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu podklady pro schválení vybraného uchazeče – firmu T-Technology, s. r. o., 
která předložila nabídku ve výši 379.738 Kč bez DPH (459.483 včetně DPH) a doporučuje 
schválit tohoto uchazeče jako nejvhodnějšího a uzavřít s ním smlouvu. 

Předloženými podklady jsou:  

 protokol otevírání obálek (část 2 podkladů)  

 protokol o jednání komise (část 3 podkladů) 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 2.b) o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku s názvem „Městský kamerový a dohledový systém ve Veltrusích – 1. 
etapa“ tak, že vítězným uchazečem se stala firma T-Technology, s. r. o., s předloženou 
nabídkou ve výši 379.738 Kč bez DPH (459.483 včetně DPH) a schvaluje s tímto uchazečem 
uzavření smlouvy o dílo. 

DISKUZE: 

Zastupitelka Šťastná by chtěla vidět protokol o jednání komise se všemi podpisy členů, 
protože v přiložených podkladech tyto podpisy nejsou, požaduje zaslání dokumentu do pátku 
1. 12. 2017. Přítomní zastupitelé, kteří byli současně členy výběrové komise, zaručili, že je 
tento protokol platný. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Mgr. Ing. Ponert). 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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5. INFORMACE 

5a) Informace vedení obce (a hosté) 

5aI) Návrh obecně závazné vyhlášky – Odpadové hospodářství 

Nová vyhláška ještě není ke schválení, zastupitelé ji dostali k připomínkování 1. 11. 2017. 
Starosta vyzývá zastupitele k připomínkování vyhlášky a k hojné účasti na prosincovém 
zasedání.  

5aII) Dotační titul z MMR na opravu komunikací 

Starosta předkládá čerstvý návrh na žádost o dotaci na opravu místních komunikací. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj na opravu komunikací Dotační titul č. 5 na ulici Hálkova. Bere na vědomí podpis 
příkazní smlouvy se společností TNT Consulting, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci za cenu 
9.000 Kč. 

DISKUZE: 

Starosta chce rozpoutat diskuzi ohledně výběru ulice. Sám by preferoval ul. Josefa Dvořáka, 
na kterou se ovšem dotace nevztahuje, protože zde převažuje nezpevněný povrch. Dotaci lze 
využít pouze na opravu jedné stávající komunikace, na parkovací místa či opatření na 
dešťovou vodu. Nelze ji využít na výstavbu nové komunikace. Jako nejvhodnější varianta se 
jeví ul. Hálkova. V ul. Chotkově je potřeba řešit především chodníky (pěší zónu), na které se 
dotace též nevztahuje. Lze čerpat max. 50 % nákladů, maximální částku 1.000.000 Kč. Žádost 
se podává v lednu, zpracovat ji může uvedené firma, na kterou má starosta dobré reference. 
Zpracování žádosti stojí 9 tis. Kč (+ DPH), případně (v případě schválení žádosti) připraví za 9 
tis. Kč i výběrové řízení a následnou finalizaci a administraci projektu (za 32 tis. bez DPH). 
S výběrem ulice Hálkovy všichni zastupitelé souhlasí. 

Pan Kosek se ptá, jestli by se případná rekonstrukce ul. Hálkovy nemohla spojit rovnou 
s vybudováním spojovacího chodníku mezi ulicemi Riegrova a Opletalova, případně 
vybudováním parkovacích míst v sousedství domu pana Matějčka. Starosta vysvětluje, že 
v rámci zmíněné dotační výzvy ne, ale že by bylo vhodné chodník nechat zhotovit z vlastních 
prostředků města. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

5aIII) Aktuální opravy a projekty 

Probíhá rekonstrukce chodníků v okolí školy. Ul. Klicperova bude realizována až v létě 2018 
kvůli přeložce ČEZ, aby se pak zbytečně nerozkopaly nové chodníky. Ulice Opletalova by měla 
být dokončena do 22. 12. 2017, podle klimatických podmínek.  

Chodník v ul. U Školy by měl být hotový již tento týden. Výsadba keřů proběhne 
pravděpodobně na jaře.  

Paní ředitelka ZŠ prosí o přednostní dodělání nájezdu pro zásobování pro kuchyň.  
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5aIV) Pořízení technického vybavení zimní údržby 

Starosta vysvětlil nutnost pořízení sypače na zimní údržbu (nabídnutá cena: 129.067 Kč 
včetně DPH). Multikára nemůže být k tomuto účelu prozatím využita kvůli poskytnuté dotaci 
z OPŽP. 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí pořízení sypače za traktor a starosta učiní 
všechny potřebné kroky spojené s jeho pořízením. Starosta prověří nutnost pořízení světel. 

DISKUZE: 

Zastupitel Štulík se podivuje nad cenou světel (16 tis. Kč) a chtěl by ji zdůvodnit. Starosta 
slibuje cenu světel prověřit. 

Starosta doplnil, že se pořizují také zásobníky na posypovou sůl, bude vybráno 10 míst 
(objem 400 l). Obhospodařovat je budou technické služby. 

5aV) Pronájem zahrady p. č. 234/2 – stanovení ceny 

Starosta informuje, že o pronájem byl jen jeden zájemce, který by pozemek udržoval, oplotil, 
je ochotný platit max. 3.000 Kč/rok. Plocha pozemku je zhruba 6.000 m2, cena je tedy 
symbolická. Otázkou je, jestli pozemek nechat nevyužívaný a čekat na dalšího zájemce 
(nechat vyvěsit záměr znovu), nebo to nechat udržovat a mít 3.000 Kč ročně. Starosta 
vysvětluje, že není nutné rozhodnout hned.  

XXXXXXXXXXse ptá na statut pozemku, starosta odpovídá, že se jedná o zahrady a sady.  

5aVI) Podklady k rozpočtu na rok 2018 

Starosta vyzývá o dodání podkladů k rozpočtu po výborech nebo samostatně. Investice jsou 
zatím pouze v rovině odhadů. 

5aVII) Pozvánky na kulturní akce 

Kulturní výbor zve následující den do hasičárny na horolezeckou besedu s Markem Holečkem 
o výstupu na Gasherbrum I. V sobotu bude pohádka na zámku a mikulášská nadílka 
s pohádkou v hasičárně, v neděli zve starosta na zahájení adventu (3. 12. od 16 hodin) 
v parku u ZŠ a MŠ. Ve čtvrtek 7. 12. zve do výstavní síně na vernisáž kresleného humoru 
Pavla Rychtaříka. 

5aVIII) Různé 

Hasiči / klášter: starosta seznámil zastupitele s výjezdy hasičů. Cílem jednoho výjezdu byla i 
budova bývalého kláštera. V rámci územního plánu proběhla konzultace ohledně této 
budovy, která se nachází v aktivní povodňové zóně a záměr rekonstrukce a přestavby na 
hospic se jeví jako nerealizovatelný.  

CAS: 18. 12. 2017 v 11:00 se uskuteční výběrové řízení na hasičskou cisternu. V komisi bude 
Josef Dolejší za hasiče, dále zřejmě místostarosta, třetí člen zatím není potvrzen. Starosta 
zároveň poděkoval za účast v jiných komisích zastupiteli Štulíkovi, zastupitelce Baránkové a 
panu Koskovi. 

ÚP: V současné době probíhá vypořádání připomínek vlastníků a dotčených orgánů, je 
několik komplikovanějších záležitostí (např. budova bývalého kláštera). Připomínky by měly 
být vypořádány do konce roku. Paní Jakešová poskytne jejich souhrn před veřejným 
projednáním. Obtížně řešitelné jsou např. připomínky NPÚ k lokalitě kolem hřbitova a 
kruhové křižovatky u kravína, která se nachází v okruhu ochranného pásma (jde asi o 20 m). 
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NPÚ nechce ustoupit, pravidla se spíš zpřísňují s ohledem na statut zámku jako národní 
kulturní památky. 

Hřbitov: nový chodník na hřbitově by měl stát cca 800 tis. Kč, starostovi se zdá investice příliš 
vysoká. XXXXXXXXXX namítá, že investice do chodníků je více potřeba ve městě.  

Společnost Daimler zve do Kralup na další setkání 7. 12. 2017 ohledně výstavby obří haly u 
hl. silnice II/608 (mimo katastr Veltrus). 

Žádost o dotaci na komunitní centrum splnila formální záležitosti. Starosta má informaci, že 
z ostatních nevyužitých výzev by se mohly přemísťovat prostředky právě na komunitní 
centra, kde je velký převis.  

5b) Informace výborů  

Zastupitelka Šťastná nerozumí, v jaké sestavě je momentálně realizační tým projektu 
Moderní a otevřený úřad (minulý týden bylo na webu zveřejněno 8 členů se jmény, nyní jen 
6 členů bez jmen). Požaduje k nahlédnutí pracovní výkazy členů týmu. Chce mít jistotu, že 
mzdové náklady byly vynaložené efektivně a nebudou se muset v budoucnu vracet. 
Zastupitel Dykast argumentuje tím, že se jedná o „soft“ projekt, je tedy jasné, že výsledky 
nejsou okamžitě vidět. Místostarosta vysvětluje, že celý projekt má zhruba 22 oblastí, 
výstupy nejsou hmatatelné a realizovatelné hned, vše má svoji posloupnost. Ale pracovní 
výkazy lze poskytnout. Zastupitelka Šťastná navíc nerozumí výdaji na zpracování zprávy o 
realizaci projektu za 19 tis. Kč, proč ji neudělali členové týmu a fakturuje se zvenčí. Starosta 
vysvětluje, že zprávu vypracoval odborník, který zaučoval členy týmu do složitého systému 
(ISKP 14+), cílem je, aby se další zprávy dělaly interně. Cílem je vychovat člena týmu, aby se o 
systém staral, ale zaučení musí udělat odborník. XXXXXXXXXX chce znát jméno odborníka, 
místostarosta uvádí Mgr. Laštovku, na kterého dostal doporučení. XXXXXXXXXX žádá podle 
106 o kompletní znění zprávy o realizaci projektu. 

XXXXXXXXXX se ptá na projekt na lékařské ordinace. Starosta popisuje právě proběhlou 
schůzku architekta Hoffmana s lékaři, momentálně architekt řeší jejich připomínky. Do vánoc 
by měla být konkrétnější specifikace dispozice domu. Projekt ke stavebnímu řízení se bude 
muset pravděpodobně soutěžit. XXXXXXXXXX se domnívá, že zastupitelstvo již rozhodlo pro 
pana Hoffmana. Starosta prověří informaci z usnesení. 

5c) Informace zastupitelů 

Nebyly 

6. DISKUZE 
XXXXXXXXXX si nepřeje, aby v jeho ulici po přeložce elektrického vedení ČEZ zůstaly stát 
staré sloupy. Místostarosta vysvětluje, že podle informací realizační firmy je technicky 
nemožné sloupy odstranit. Za město ale nikdo nevydal rozhodnutí, že by sloupy měly zůstat, 
věc se bude ještě řešit. 

XXXXXXXXXX se ptá na rekonstrukci cesty, která byla převedena VKM. Starosta vysvětluje, 
že VKM do opravy cesty plánuje investovat v roce 2018, snažil se přimět VKM i k opravě 
mostku, který byl poničen neznámým viníkem při dopravní nehodě. Pan Kosek uvádí, že přes 
mostek vede naše komunikace, město je správcem a má ho tedy opravit město Veltrusy. 
Zastupitel Štulík argumentuje tím, že mostek je součástí stavby Synthosu (býv. Kaučuku), 
dělal se až společně s technologickou výpustí Synthosu, tudíž by se o něj měl postarat 
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Synthos. Pan Kosek informaci vyvrací. Starosta navrhuje majetkový převod mostku na 
Synthos, potvrzuje, že mostek je součástí městské komunikace, plánuje vyzvat vedení 
Synthosu ke spolupráci nebo spoluúčasti. Oprava je odhadnuta minimálně na 400.000 Kč 
(bez DPH). 

Starosta doplňuje informaci, že pokračuje převod starého Miřejovického mostu na Povodí - 
zabývají se tím právníci obou stran, možná se uskuteční v r. 2018. Starosta žádá pro město 
věcné břemeno chůze a cyklistiky, otázkou je, kdo bude opravovat povrchovou komunikaci. 

7. ZÁVĚR 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 38. zasedání. Další zasedání se bude konat 
ve středu 20. 12. 2017.  
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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 
Veltrusy dne 29. 11. 2017 – zápis číslo 38 
 

1. Zastupitelé schválili program zasedání č. 38.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno: 8-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2,  zák. 561/2004 Sb. Školský 
zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitele: Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Mgr. 
Martin Ponert, Mgr. Filip Volák“.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno: 7-0-1 

3. Zastupitelé schvalují způsob a výši poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, předsedům a členům výborů zastupitelstva města a případným komisím, na základě 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a v souladu s §74 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, 
s účinností od 1. 1. 2018, takto:  

 příplatek za oddávání 100 Kč/měsíc 

 zastupitel bez další funkce 530 Kč/měsíc 

 člen výboru nebo komise 1.590 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise 1.830 Kč/měsíc 

 předseda výboru nebo komise + člen výboru nebo komise 2.890 Kč/měsíc 

Usnesení č. 3 bylo schváleno: 8-0-0 

4. Zastupitelé souhlasí se zavedením čtvrtletní povinnosti předsedů výborů prezentovat činnost 
svého výboru, počínaje lednem 2018. Starosta na termín upozorní zahrnutím bodu do 
programu zasedání. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno: 8-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy požaduje vyřešení kompenzace ve výši minimálně 1.500 Kč 
ročně od roku 2015 do doby uzavření kupní smlouvy za užívání pozemku p. č. 923/5 o 
výměře 2.184 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 923/1 dle geometrického plánu číslo 
1473-680/2011 ze dne 5. 10. 2011 vše v katastrálním území Veltrusy, institucí NPU, v rámci 
připravované kupní smlouvy. 

Protinávrh č. 5 byl schválen: 7-0-1 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1098/1 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle 
geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Mělník dne 6. 10. 2017 pod č. PGP-1411/2017-206. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno: 8-0-0 

7. a) Zastupitelstvo města schvaluje výši nájmu za hrobové místo 5 Kč/m2/rok + služby 25 Kč 
/m2/rok, tj. 30 Kč/m2/rok s účinností od 30. 11. 2017. 

Usnesení č. 7a bylo schváleno: 8-0-0 
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b) Zastupitelstvo města schvaluje znění vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa 
s účinností od 30. 11. 2017. 

Usnesení č. 7b bylo schváleno: 8-0-0 

8. Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 841/8 v katastrálním území 
Veltrusy a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části uvedeného pozemku v souladu 
s § 39, odst. 1 zákona 128/2000, Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zejména 
z důvodu obnovy zeleně a založení extenzivního trávníku. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno: 8-0-0 

9. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodejem pruhu pozemků dle předložené důvodové 
zprávy za cenu 300 Kč/m2 a pověřuje vedení města k přípravě kupních smluv.  

Usnesení č. 9 bylo schváleno: 8-0-0 

10. Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 3.b) o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“ tak, že vítězným uchazečem se stala 
firma Komunální technika, s. r. o., s předloženou nabídkou ve výši 1.598.000 Kč bez DPH 
(1.933.580 Kč včetně DPH) a schvaluje s tímto uchazečem uzavření kupní smlouvy. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno: 8-0-0 

11. Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 2.b) 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku s názvem „Městský kamerový a dohledový systém ve Veltrusích – 
1. etapa“ tak, že vítězným uchazečem se stala firma T-Technology, s. r. o., s předloženou 
nabídkou ve výši 379.738 Kč bez DPH (459.483 včetně DPH) a schvaluje s tímto uchazečem 
uzavření smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno: 7-0-1 

12. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj na opravu komunikací Dotační titul č. 5 na ulici Hálkova. Bere na vědomí podpis 
příkazní smlouvy se společností TNT Consulting, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci za cenu 
9.000 Kč. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno: 8-0-0 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Ing. Martin Ponert  

Ing. Barbora Šťastná      

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


