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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 29. 5. 2019 od 18:00 hodin. 
 

 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy) 

Doba trvání: 18:07 – 20:25 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila, 
Krčmová Věra (příchod 18:45), Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Mgr. 

Ponert Petr, Ing. Štulík Vladimír, Mgr. Volák Filip  

Omluveni: Ing. Šťastná Barbora 

Ověřovatelé: Mgr. Bělková Barbora, Ing. Štulík Vladimír 

 

Navržený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 
b) Kupní smlouva (prodej proluky mezi ul. Pražská x Nová, původní parc. č. 125/1)  
c) Kupní smlouva (odkup pozemku v Alešově ulici, parc. č. 1064/18) 
d) Žádost o poskytnutí dotace (Mělnická stomatologická, s. r. o.) 
e) Žádost o finanční podporu (Linka Bezpečí, z. s.) 
f) Žádost o koupi zahrady (pozemek parc. č. 816/8) 
g) Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitele 

h) Rozdělení dotací z grantového programu města Veltrusy na rok 2019  
i) Žádost ZŠ o příspěvek na nové učebnice anglického jazyka 

4) Veřejné zakázky 

a) Rekonstrukce hřbitovního domku – informace 

b) Dům lékařů – informace  

5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Aktuální projekty a opravy 

ii. Převzetí veřejného osvětlení U Luhu a U Střelnice 

iii. Zájem o pronájem obecní zahrady 

iv. Různé 

b) Výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:07 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 5. 2019 do 29. 5. 2019. (příloha 1) Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) dále konstatoval, že 
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro 
potřeby vyhotovení zápisu. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal oproti 

zveřejněnému programu jedné změny, a to zrušení původního bodu 3d) Volba členů školské 
rady, který na programu dnešního zasedání nebude, protože mandát členů školské rady trvá 

3 roky a toto období uplyne až příští rok. Tento rok bude školská rada pokračovat ve stejném 

složení. Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 7. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 

b) Kupní smlouva (prodej proluky mezi ul. Pražská x Nová, původní parc. č. 125/1) 
c) Kupní smlouva (odkup pozemku v Alešově ulici, parc. č. 1064/18) 
d) Volba 3 členů školské rady 

e) Žádost o poskytnutí dotace (Mělnická stomatologická, s. r. o.) 
f) Žádost o finanční podporu (Linka Bezpečí, z. s.) 
g) Žádost o koupi zahrady (pozemek parc. č. 816/8) 
h) Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitele 

i) Rozdělení dotací z grantového programu města Veltrusy na rok 2019 

j) Žádost ZŠ o příspěvek na nové učebnice anglického jazyka 

4) Veřejné zakázky 

a) Rekonstrukce hřbitovního domku – informace  

b) Dům lékařů – informace  

5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Aktuální projekty a opravy 

ii. Převzetí veřejného osvětlení U Luhu a U Střelnice 

iii. Zájem o pronájem obecní zahrady 

iv. Různé 

b) Výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu ze 7. 

zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Mgr. Barboru Bělkovou a Ing. Vladimíra Štulíka. 

Jmenovaní souhlasili. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 
Zastupitelstvo na svém 1. zasedání 5. 11. 2018 schválilo odměny neuvolněným zastupitelům, 
jsou-li členy výborů. Schválení odměn ostatních členů výborů bylo odloženo.  

Vzhledem k tomu, že odměny neuvolněných zastupitelů byly schváleny ve stejné výši jako byly 
v předchozím volebním období, navrhuje starosta ke schválení odměnu pro ostatní členy 
výborů také ve stejné výši jako v minulém volebním období, tedy 2.090 Kč za 6 měsíců. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanovuje 

odměnu členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 2.090 Kč za 6 měsíců. Odměna bude 
vyplacena pololetně. Odměna bude vyplacena poprvé za první pololetí 2019 ode dne schválení 
člena výboru do funkce. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

3b) Kupní smlouva (proluka mezi ul. Pražská x Nová, pův. parc. č. 125/1) 

Zastupitelstvo města Veltrusy na svém 5. zasedání, které se konalo 27. 3. 2019, schválilo 

prodej vymezené části pozemku p. č. 125/1 dle přiloženého geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 1808-233/2018 a vyvěšení záměru města Veltrusy prodat pozemky ve 
vlastnictví města, který byl zveřejněný na úřední desce od 28. 3. 2019 do 13. 4. 2019. 

Rozdělením původního pozemku parc. č. 125/1 vznikly nové pozemky určené k prodeji 

vlastníkům přilehlých nemovitostí: 
• pozemková parcela parc. č. 125/177 o výměře 88 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/178 o výměře 70 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/179 o výměře 65 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/180 o výměře 42 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/181 o výměře 38 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/182 o výměře 40 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/183 o výměře 27 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/184 o výměře 29 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/185 o výměře 59 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/186 o výměře 59 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/187 o výměře 58 m2  
• pozemková parcela parc. č. 125/188 o výměře 172 m2  

Na základě vypracovaného znaleckého posudku a dalších souvisejících nákladů Zastupitelstvo 
města souhlasilo s prodejem pozemků za cenu 350 Kč/m2. 

Starosta nyní předkládá zastupitelům ke schválení kupní smlouvu, která bude uzavřena 
s manžely  na prodej pozemku parc. č. 125/181. Součástí této smlouvy je 

geometrický plán, na základě kterého bude v katastru nemovitostí zároveň zapsáno rozdělení 
parcely č. 125/1.  

Kupní smlouvy s ostatními zájemci budou předloženy ke schválení zastupitelům po zapsání 
rozdělení parcely č. 125/1 do katastru nemovitostí. 

Zastupitel Havlín se ptá, proč se schvaluje pouze jedna smlouva s manžely Jarešovými a 
ostatní ne. Místostarostka odpovídá, že na základě této první smlouvy a geometrického plánu 



  strana 4 z 16 

se zároveň do katastru zapíší i ostatní nově vzniklé pozemky a při následném vkladu ostatních 
smluv se již nebudou muset přikládat kopie geometrického plánu. V druhém kole se schválí 
všechny ostatní smlouvy najednou. Tento postup doporučila JUDr. Šlehoferová. Starosta 

doplňuje, že souhlas s dělením pozemků je vydán stavebním úřadem. 

 se ptá, kdy dojde k demontáži sloupů, starosta odpovídá, že sloupy by měly být 
odstraněny na přelomu května a června, tj. dříve, než budou zapsány nové pozemky do 

katastru nemovitostí.  upozorňuje, že proluka není průjezdná, jsou tam i vzrostlé 
stromy. Starosta o tomto problému mluvil se zástupcem dodavatelské firmy ČEZu, demontáž 
proběhne po dohodě s jednotlivými majiteli. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v 
platném znění projednalo a souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o prodeji 
pozemkové parcely parc. č. 125/181 o výměře 38 m2 s  a . 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3c) Kupní smlouva (odkup pozemku v Alešově ulici, parc. č. 1064/18) 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. a) zákona 128/2000 schválilo na 

47. zasedání konaném 29. 8. 2018 odkup pozemku p. č. 1064/18 o výměře 473 m2 za cenu 

203 Kč/m2 stanovenou dle znaleckého posudku č. 1378/38/2018. Nyní starosta předkládá ke 
schválení smlouvu na odkup s majiteli předmětného pozemku. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku parc. č. 1064/18 o 

výměře 473 m2 v Alešově ulici v předloženém znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 

3d) Žádost o poskytnutí dotace (Mělnická stomatologická, s. r. o.) 

Dne 25. 4. 2019 obdrželo město Veltrusy od Mělnická stomatologická, s. r. o., IČO: 05581656 

žádost o poskytnutí dotace. 

Společnost požaduje od města poskytnutí částky 52.500 Kč. (25 x 2100 počet obyvatel). Dotace 
by byla použita na stomatologickou pohotovost pro občany obce Středočeského a Ústeckého 
kraje, které jsou do projektu zapojeny. 

Stomatologická pohotovost je nyní zpoplatněna částkou 90 Kč. 

Starosta žádost projednával se zastupiteli na poradě a myslí si, že se jedná o poměrně vysokou 
částku a navrhují s poskytnutím dotace nesouhlasit a finanční prostředky využít spíše na 
podporu dalších sociálních služeb, poradenství apod. Mělnická stomatologická pohotovost 
jako i jiné pohotovosti na Mělnicku občany z Veltrus přijme, pouze si budou muset zaplatit za 

zubařský úkon jako na každé jiné pohotovosti. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s poskytnutím dotace pro společnost Mělnická 
stomatologická, s. r. o. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5. 
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3e) Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.) 

Na základě doručené žádosti Linky bezpečí, z. s. ze dne 29. 4. 2019 (část 2 podkladů) navrhuje 

vedení obce poskytnout žadateli částku 5.000 Kč jako finanční dar. Částka bude použita na 
zajištění provozu dětské krizové linky. Tato částka bude využita ze schváleného § 4341 (sociální 
péče). V roce 2018 zastupitelstvo podpořilo Linku bezpečí také částkou 5.000 Kč. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 29. 4. 2019 a 
rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

3f)  Žádost o koupi zahrady (pozemek parc. č. 816/8) 

Dne 7. 5. 2019 obdrželo město Veltrusy žádost (část 2 podkladů) o prodej zahrady. Jedná se o 
pozemek v zahrádkářské části v ulici V Cihelnách, parcelní číslo 816/8 (zahrada), v k. ú. 
Veltrusy, o celkové výměře 750 m2. 

Vedení města navrhuje zveřejnění záměru o dlouhodobý pronájem (10 let) tohoto pozemku, 

z důvodu dlouhodobé strategie neprodávat pozemky ve vlastnictví města. Žadatelé byli také 
informováni o skutečnosti, že se tento pozemek nachází v aktivní povodňové zóně a je potřeba 
s tím počítat. 

 se ptá, zda má vedení města informace o tom, jaký má žadatel s pozemkem úmysl. 
Místostarostka odpovídá, že tam chtějí mít zahrádku. 

Zastupitel Havlín žádá vedení města, aby nad rámec povinností informovalo obyvatele 

sousedního domku o schváleném záměru. Sousedé tento pozemek historicky užívají (byť 
pravděpodobně neprávem) a mají ho oplocený.  

SITUACE 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích, v platném znění, se zveřejněním záměru na dlouhodobý pronájem (10 let) 
pozemku parc. č. 816/8 v katastrálním území Veltrusy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 

3g) Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitele 
(prodloužení smlouvy manažera projektu ESF): 
Vzhledem k prodloužení projektu „Moderní a otevřený úřad“ do konce srpna 2019 starosta 

města předkládá návrh na prodloužení pracovní smlouvy manažerky projektu, zastupitelky 
Barbory Bělkové, do konce prosince 2019.  

Legislativní pozn.: 
Podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu obce vyhrazeno vyslovovat 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. 

Zastupitelka Bělková doplňuje, že projekt byl prodloužen do konce srpna 2019 a 3 měsíce 
bude zřejmě trvat, než se schválí žádost o platbu a závěrečná zpráva. Místostarostka se ptá, 
zda bylo v žádosti bylo počítáno s finančním ohodnocením po ukončení projektu (od září do 
prosince) a zda tyto náklady budou financovány v rámci projektu nebo je bude muset hradit 
město. Zastupitelka Bělková vysvětluje, že je placená z nepřímých nákladů, které jsou závislé 
na celkové výši vyčerpané dotace, která ještě není známá, proto nelze přesně odpovědět.  

Zastupitel Andrle oznamuje střet zájmu, zastupitelka Bělková také. Zastupitel Havlín se 

domnívá, že ve střetu zájmu může dotyčný hlasovat pouze se souhlasem zastupitelstva. 
Zastupitel Andrle se domnívá, že má pouze povinnost střet zájmu oznámit, ale nakonec se 

může rozhodnout sám, zda bude či nebude hlasovat. Zastupitelka Bělková potvrzuje, že takto 
byla informována na školení pro zastupitele. Zastupitel Andrle informaci vyhledal. Podle § 83 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích „Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti 
nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce 
mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 
právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen 
sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost 
projednávat.“ To je jediná informace v zákoně o obcích, která zmiňuje střet zájmu. Na toto 
téma vydal Odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra stanovisko č. 8/2011 o 

vyloučení člena zastupitelstva obce z hlasování pro existenci střetu zájmu, které říká: 

„Existence „střetu zájmů“ zastupitele však neznamená, že se člen orgánu nesmí jednání dále 
účastnit a v dané věci hlasovat, neboť takový následek by musel zákon stanovit výslovně, což 
nečiní (mandát člena zastupitelstva může být omezen vzhledem ke svému ústavněprávnímu 
rozměru jen výslovným ustanovením zákona). Jinak řečeno člen zastupitelstva, který je ve 
střetu zájmů, má právo účastnit se jednání a hlasovat, a závisí pouze na jeho úvaze (na jeho 
morálním postoji a politické odpovědnosti), zda se projednávání či hlasování opravdu 
zúčastní…“ ,…“ Vyloučení z rozhodování se sebou nese též riziko zneužití proti „nepohodlným“ 
opozičním zastupitelům a ve svém důsledku by mohlo vést (vzhledem k nutné míře 
subjektivního uvážení členů zastupitelstva, zda v určitém postavení zastupitele již střet zájmů 
shledávají) až k nezákonným zásahům do mandátu člena zastupitelstva obce.“ Zastupitel 

Havlín poděkoval za informace a omluvil se. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodloužením pracovněprávního vztahu mezi členem 
zastupitelstva města Mgr. Barborou Bělkovou a městem Veltrusy dodatkem k Dohodě o 
pracovní činnosti s účinností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 1 členů (Ing. Andrle) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

3h) Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2019 

Na základě schváleného Grantového programu pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Veltrusy pro rok 2019 (ze dne 20. 2. 2019) a v souladu se schválenými Zásadami grantového 
programu, předkládá vedení města zápis Grantové komise (část 2 podkladů), která byla 
jmenována starostou ve složení: předsedkyně komise Ing. Barbora Šťastná (finanční výbor) a 
členové Lukáš Kohout (kulturní výbor) a Mgr. Petr Ponert (sportovní výbor). 

Komise doporučuje rozdělit dotace z rozpočtu města dle následujících, přehledných tabulek, 
vedení města s tímto návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu města ke schválení  

Návrhy usnesení respektují oblasti 1 a 2 Zásad grantového programu následovně: 

Pro oblast č. 1 (zprav. jednorázové akce) je předloženo první návrh usnesení – k vzetí na 
vědomí (schvaluje starosta na základě návrhu grant. komise) 

Pro oblast č. 2 (činnost spolku) jsou předloženy uvedené návrhy usnesení (dotace z rozpočtu 
města Veltrusy nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo obce). 

PŘEHLED ŽADATELŮ O GRANTOVOU PODPORU MĚSTA VELTRUSY V ROCE 2019 

Tab.1: Žádosti na oblast č. 1 – Pořádání kulturní, společenské a sportovní akce: 

ŽADATEL 
POŽADOVANÁ 

DOTACE 
ÚČEL, NA KTERÝ BUDE DOTACE VYUŽITA 

SCHVÁLENÁ 
DOTACE 

AFK Veltrusy 6000 Uspořádání 3 halových turnajů v zimním období pro 3 týmy dětí 6000 

AFK Veltrusy 6000 Uspořádání a úhrada ozvučení na 4. fotbalovém plese 6000 

ASPV Veltrusy 6000 Nákup cen pro první tři závodníky běhu 6000 

ASPV Veltrusy 6000 Pořízení táborových triček pro účastníky dětského tábora 6000 

ASPV Veltrusy 2000 Nákup cen pro vítěze 14. ročníku Petanque cup 2000 

David Šír 6000 3. ročník hudebního festivalu na Zelený čtvrtek – POP ROCK VELTRUSY 6000 

Dámy v sedle 6000 Výroba ohrazení závodní plochy potřebný dle pravidel jezdeckého sportu 0 

Dámy v sedle 6000 Technické zajištění druhé Side Saddle Show Veltrusy (jezdcké závody) 6000 

M. Hrdinová 6000 4. ročník hudebně-zábavného festiválku pro děti Veltrusy 6000 

Obec Baráčníků 6000 Kulturní akce pro občany Veltrus (úhrada ozvučení na baráčnickém plese) 6000 

SDH Veltrusy 6000 9. Hasičský ples 6000 

SDH Veltrusy 6000 Mikulášská besídka pro děti v hasičském domě 6000 

SDH a JSDH Veltrusy 6000 7. Ročník Hasičské soutěže Železný hasič 6000 

SRPŠ při MŠ 6000 Den dětí 2019 6000 

SRPŠ při MŠ 3000 Uspořádání plesu SRPŠ při MŠ 3000 

CELKEM 83000  77000 

Pozn. 1: v Obl. 1 byl schválen předpokládaný objem fin. prostředků 60 tis. Kč, na základě schváleného rozpočtu lze 
tomuto převisu (celkem 17 tis. Kč) vyhovět. 
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Tab.2: Žádosti na oblast č. 2 – Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže: 

ŽADATEL 
POŽADOVANÁ 

DOTACE 
ÚČEL, NA KTERÝ BUDE DOTACE VYUŽITA 

SCHVÁLENÁ 
DOTACE 

AFK Veltrusy 70000 
Úhrada energií, provoz a údržba areálu, část. výměna oken, údržba travnatých 
ploch 

70000 

ASPV Veltrusy 52000 Úhrada energií v budově sokolovny, vybavení skladu kovovými regály 45000 

RC Havránek, z. s. 45000 Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy, cen do soutěží, vybavení 
herny 

40000 

SDH Veltrusy 70000 Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2019 45000 

SRPŠ při MŠ 16000 Zakoupení pianina do dvou tříd 0 

TJ Sokol Veltrusy 70000 Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid 70000 

CELKEM 323000  270000 

Pozn. 2: v Obl. 2 byl schválen předpokládaný objem fin. prostředků 240 tis. Kč, na základě schváleného rozpočtu 
lze tomuto převisu (celkem 30 tis. Kč) také vyhovět. 

NÁVRH USNESENÍ 

a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o 
rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2019 pro 
oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli 
s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). 

b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku AFK 
Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií, 
provoz a údržba areálu, částečnou výměnu oken, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v 
příloze důvodové zprávy (část 4a podkladů). 

c) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč spolku ASPV 
Veltrusy, IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, 277 45 Veltrusy; na „Úhradu energií v budově 
sokolovny, vybavení skladu kovovými regály“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b 
podkladů). 

d) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, 
z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz rodinného centra, 
nákup vybavení pro kurzy, nákup cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze 
důvodové zprávy (část 4c podkladů). 

e) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč SDH Veltrusy, 
z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského 
hasičského oddílu v roce 2019“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů). 

f) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol 
Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a 
venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze 
důvodové zprávy (část 4e podkladů). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 9. 

Zastupitelka Krčmová - příchod 18:45. 
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3i) Žádost ZŠ o příspěvek na nové učebnice anglického jazyka 

Dne 22. 5. 2019 obdrželo vedení města žádost paní ředitelky ZŠ Veltrusy Mgr. Světlany 
Rackové o příspěvek na nákup nových učebnic anglického jazyka (část 2 podkladů). Jedná se o 
nákup učebnic pro 6. ročníky v celkové ceně 36.000 Kč. 

V žádosti jsou podrobně popsány důvody potřebnosti nákupu nových učebnic (nedostatečné 
prostředky „ONIV“, zastaralé současné učebnice oproti modernějším, doporučení ČSI…). 

Loňský rok město podpořilo nákup nových učebnic anglického jazyka pro 3 ročníky (3., 4. a 5. 
roč.) ve výši 92 tis. Kč, následně by se tedy jednalo o navazující podporu ve výuce tohoto cizího 
jazyka pro další ročník. 

Vedení města doporučuje žádosti vyhovět v plné výši, prostředky lze využít z rezervy či je 
vhodně zkombinovat z méně čerpaných či nečerpaných položek schváleného rozpočtu (např. 
§ 3113, pol. 5169, § 3313). 

Zastupitel Novák se ptá ředitelky ZŠ, zda posílá žádosti o příspěvky na učebnice i spádovým 
obcím. Ředitelka ZŠ odpovídá, že nezasílala, ale může to zkusit. Zastupitelka Krčmová 

navrhuje požádat vedení těchto obcí o větší příspěvky obecně na nadstandardní výuku AJ (a 
nakoupit rovnou učebnice i pro další ročníky). Starosta doplňuje, že bude spádové obce žádat 
i o příspěvek na projektovou dokumentaci na přístavbu ZŠ, vedení těchto obcí je vesměs 
vstřícné, navrhuje vyčíslit možnou podporu procentuelně podle počtu dojíždějících dětí 
z jednotlivých obcí. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, přísp. org., a souhlasí 
s poskytnutím příspěvku 36.000 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro 6. ročníky 

ZŠ. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 10. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Rekonstrukce hřbitovního domku 

Zastupitelé mají k dispozici zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku, 
která je připravovaná na léto/podzim. Pro realizaci veřejné zakázky bylo již vydáno stavení 
povolení. Nyní vedení města zvažuje několik otázek, např. zda veřejnou zakázku cenově omezit 
nebo zadat pouze předpokládanou částku. Nebo zda stanovit podmínku, aby měla firma 
zkušenost s rekonstrukcí v památkově chráněném pásmu (na druhou stranu si tím můžeme 
omezit počet uchazečů). Nejpozději příští zasedání bude zastupitelstvo zakázku vč. tříčlenné 
komise schvalovat. Podle směrnice o veřejných zakázkách je žádoucí oslovit min. tři příp. 
dodavatele. Starosta žádá zastupitele, aby mu do konce příštího týdne napsali, kdo může být 
členem komise, zvážili a odpověděli na otázky v komentářích zaslaných souborů, příp. poslali 
tip na oslovení firmy. Zastupitel Štulík navrhuje cenu stanovit podle prováděcího rozpočtu. 
Starosta odpovídá, že prozatím to takto uvedeno je, ale rozhoduje se, zda částka bude 
maximální nepřekročitelná nebo předpokládaná. Nyní je uvedená předpokládaná částka cca 2 
miliony. Zastupitelé vyjadřují souhlas s tím, že město nebude požadovat jako podmínku 
zkušenost s rekonstrukcí památkově chráněného objektu. Zastupitel Štulík se předběžně 
přihlásil do výběrové komise. 
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4b) Dům lékařů 

Do příštího zasedání by mohla být hotová i dokumentace k přestavbě kulturního domu na 
lékařské ordinace. Arch. Hoffman má dodat ještě výkaz výměr a finální podobu prováděcí 
dokumentace. Výběrové řízení by chtěl starosta realizovat v létě, aby mohly začít prvotní 
stavební úpravy ještě letos. Na příštím zasedání by mohly být představeny také varianty 
přístavby ZŠ, starosta očekává od zastupitelů zpětnou vazbu i k přestavbě vchodu do MěÚ 
(především cenové kalkulace na okna). 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající oprav a projekty 

OBNOVA SÍTÍ NN, UL. ŽIŽKOVA 

Během června by měla být dokončena realizace přeložky nízkého napětí, kterou 
realizuje firma Miloslav Kalců pro firmu ČEZ. Stavba nyní bude pokračovat koncem 
ulice Žižkova směrem do ulice Jungmannova. Ulice Jungmannova, která bude 
realizována na konec, může být na pár hodin uzavřená, ale bude možné projet 
k nemovitostem. Stavba bude dále pokračovat do ulice Třebízského a na Nám. A. 
Dvořáka. 

CHODNÍKY V ULICÍCH OPLETALOVA A KLICPEROVA 

Firma Neumann dokončuje rekonstrukci chodníků v Klicperově ulici a prostor před 
hasičským domem. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce příštího týdne. 

OPRAVA PODLAHY VE STODOLE 

Před týdnem starosta obdržel návrh smlouvy, který bude ještě drobně upraven. 

Návrh smlouvy pošle zastupitelům na vědomí. Realizace této veřejné zakázky firmou 
Stavby Komeda, s. r. o. byla schválena již na březnovém zasedání. Rekonstrukce 

podlahy ve stodole by měla začít v červnu a v srpnu/září bude započata revitalizace 

odvodnění v Žižkově ulici, na kterou se přihlásila firma Komeda jako jediný uchazeč. 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

Obě dětská hřiště jsou z technických důvodů nyní uzavřená. U kulturního domu bude 
probíhat zmiňovaná přestavba a zachovalé prvky dětského hřiště je potřeba 

přesunout na jiné vhodné místo. Dětské hřiště u hřiště AFK není na pozemku města, 
v rozhodování zde není příliš svobody. V příštích týdnech budou odstraněny 
nevyhovující prvky, které neprošly revizí a následně budou nahrazeny novými. Vedení 
města bude dále vyjednávat o pozemku, na kterém se hřiště nachází. Starosta žádá o 
trpělivost občanů s malými dětmi.  

5aii) Převzetí veřejného osvětlení (lokalita U Luhu a U Střelnice) 

Zastupitelé mají od právního zástupce k dispozici návrh smlouvy na převod osvětlení 
a na zřízení věcných břemen. Starosta nemá zatím potvrzené změny vlastnických 
vztahů ohledně veřejného osvětlení, které byly avizovány. Bude potřeba se znovu 
spojit s , aby se převod doladil. Místostarostka doplňuje, že pan 

 převedl komunikace v této lokalitě na jinou firmu, nyní je tedy potřeba VO 
řešit jiným způsobem. 

5aiii) Zájem o pronájem obecní zahrady 

Městský úřad obdržel další žádosti o pronájem obecní zahrady. Na další zasedání 
zastupitelstva chce starosta připravit záměr pronajmout pozemek parc. č. 234/2 



  strana 11 z 16 

(ovocný sad) o výměře 5974 m2. Požádal geodeta o vypracování několika návrhů na 
rozdělení pozemku, protože pozemek je pro jednoho zájemce příliš velký. Jednotlivě 
rozdělené části pozemků by si poté mohli žadatelé dlouhodobě pronajímat jako 
zahrádky.  

5aiv) Různé 

Místostarostka oznamuje zastupitelstvu a občanům, že bude na městském úřadě od 

června nově k dispozici poradna v oblasti sociálních služeb, a to 1 x za 14 dní v pátek 
od 13:30 do 15:00 hodin. Informace bude zveřejněna na webu, vyhlášena rozhlasem 
a bude informace ve Veltruských listech. Starosta doplňuje ještě informaci o právním 
poradenství každou středu. 

5b) Výbory 

KONTROLNÍ VÝBOR 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení. Bylo zjištěno, že zápisy jsou vedeny tak, že 
není podle čeho kontrolovat, v dalších zápisech není zmínka o splnění usnesení. Kontrolní 
výbor sepsal návrhy usnesení, které přednese zastupitelstvu města následně a požádá o 
pověření k dalším činnostem. Usnesení výboru: 1) navrhuje ZM pověřit starostu města 
vypracováním odpovědí na body uvedené v příloze zápisu (týká se bodů, u kterých není jasný 
výstup). Starosta se ptá, zda pracovali s tabulkou, která je průběžně aktualizována a která je 
podle něj dostatečně podrobná. Podle zastupitele Havlína tabulka nedostačuje. 2) navrhuje 

ZM pověřit starostu města zajištěním dokumentování plnění usnesení jedním z navržených 
způsobů (termín dokončení, zmínka o pokračování plnění). 3) Zápisy na webu jsou řazeny 
chaoticky, je těžké něco dohledat, požaduje zpřehlednění. Občané oponují, že zápisy se řadí 
chronologicky, dokazují to na místě. Zastupitel Andrle uvádí, že může jít o technický problém 

uvnitř systému nebo o nastavení koncového zařízení, ze kterého si to uživatel prohlíží. Řešením 
by mohlo být i vytvoření nové stránky na webu města, kde by byly postupně řazeny odkazy na 
jednotlivé dokumenty. Starosta slibuje, že pokud to půjde, postará se o zpřehlednění. 4) žádá 
ZM pověřit kontrolou výběrových řízení, smluv a fakturace zakázek, protože poměrně dost 
zakázek, zejména stavebního charakteru, bylo doplňováno množstvím víceprací – nechce nic 

zpochybňovat, ale mohlo by to ukázat na případné chyby při výběru a do budoucna se jich 

vyvarovat, jmenuje několik příkladů. 5) Kontrolní výbor dále žádá ZM, aby pověřilo (není jasné 
koho) úkoly dle navrženého střednědobého plánu – kontrola OZV a jejich aktualizace 

s ohledem na aktuální legislativu. Starosta žádá zastupitele Havlína o zaslání zápisu a usnesení 
výboru emailem všem zastupitelům. Zastupitel Havlín slibuje a dále zmiňuje, že výbor byl ještě 

pověřen kontrolou a případnou aktualizací jednacího řádu zasedání zastupitelstva. Starosta 

aktualizaci jednacího řádu uvítá. 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zastupitelka Krčmová byla s truhláři zjistit stav herních prvků na hřišti u kulturního domu. 
Prvky jsou z akátu a jsou v pořádku. Špatné díly jsou truhláři ochotni vyměnit, přestěhování 
hřiště plánuje s dobrovolníky, poté bude přizván někdo ohledně certifikace/revize. Na dotaz, 

kam se bude hřiště stěhovat, odpovídá, že na pozemek před vchodem do školy – dočasně, než 
zde bude případná přístavba ZŠ (počítá min. 3-5 let). Místo je podle ní vhodné, je mezi školou 
a školkou, pohybuje se zde hodně dětí, sousedé se vyjádřili v oficiálním dopise, že s umístěním 
hřiště na tomto pozemku souhlasí, místo bude přehlednější než za kulturním domem. Starosta 

a zastupitelka Bělková konstatují, že je potřeba záměr konzultovat s ředitelkami základní a 
mateřské školy, zastupitel Andrle by se rád vyvaroval situace, kdy se záměr nekonzultuje 
s dotčenými sousedy. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že má v plánu se zeptat, záleží také na 
vyjádření zastupitelů k novému umístění. Starosta upozorňuje, že i nadále je prioritou 
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vytvoření vhodného prostředí pro výuku a sportování dětí, s dočasným využitím pozemku na 
hřiště nemá problém, obává se zásahu do provozu škol a čilého dopravního ruchu v ulici U 

školy. Zastupitelka Bělková zmiňuje velké množství dojíždějících dětí, které ráno čekají 
v parčíku na otevření školy a pravděpodobně by hřiště využily zrovna ve chvíli dopravní špičky. 

Mohly by vznikat nebezpečné situace. Zastupitelka Krčmová oponuje, že v tu dobu by bylo 

hřiště zavřené, o otevírání a zamykání hřiště se postarají sousedé. Zastupitelka Bělková uvádí 
ještě možnost nechat prvky kompletně přemístit přímo výrobce herních prvků, město by 
muselo požádat o nacenění přesunu, výrobce předběžně mluvil o desítkách tisíc, varoval před 
dobrovolnickým stěhováním atrakcí i před rozebíráním prvků „na šroubek“. Zastupitelka 

Krčmová je přesvědčená, že se přesun zvládne s dobrovolníky a za minimálních nákladů 
(získala již jednu cenovou nabídku na 160 tis. Kč).  

 se ptá, kolik tenkrát hřiště stálo. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že cca 700 tisíc. 
Zastupitel Andrle připomíná, že částka nebyla pouze za prvky, ale i za vyklizení a úpravu 
prostoru. Místostarostka doplňuje, že podle faktur stály jen prvky více než 450 tisíc Kč.  

 chápe i obavu zast. Bělkové, aby akce nestála příliš energie a třeba se zbytečně něco 
neponičilo. Starosta navrhuje do stěhování zapojit revizního technika. 

 se ptá na další alternativy pro nové umístění prvků, zastupitelka Krčmová 

odpovídá, že jinou alternativu nemají, protože město nevlastní mnoho pozemků.  

se ptá na pozemky u hřbitova, místostarostka odpovídá, že vůči vybudování hřiště u hřbitova 
byly výhrady ze stran zastupitelů, starosta oponuje, že sám by byl pro a že se pro žádné 
umístění dosud nehlasovalo, místo u hřbitova by zasloužilo další úpravy (např. menší herní 
prvky a lavičky). Zastupitelka Krčmová dále zmiňuje možnost získání pozemku na náměstí za 

trafikou, kam by se hřiště za pár let mohlo přesunout. Zastupitelka Bělková upozorňuje, že 
jeden pozemek na náměstí je celý v majetku města již dnes a nemusí se na nic čekat. 
Zastupitelka Krčmová uvádí, že tam by byly potřeba větší zásahy včetně přemístění trafiky, 
řešení na pozemku u školy je rychlejší. Zastupitel Andrle se ptá, zda zastupitelé dostanou od 
výboru pro rozvoj písemné stanovisko. Zastupitel Novák doporučuje situaci řešit co rychleji, 

aby měly děti hřiště k dispozici do prázdnin, navrhuje zvláštní schůzku nebo řešit situaci 
urychleně přes email, starosta souhlasí. 

Místostarostka obdržela nabídku pronájmu dětského hřiště. Doba pronájmu by byla 

stanovena na 4 roky. Zadala poptávku na několik prvků k pronájmu, na kterou obdržela 
odpověď chvíli před zasedáním, zastupitelům ji zašle e-mailem a bude ráda za zpětný ohlas. 
Pronájem prvků vyjde ale dráž než nákup. Neřeší ovšem stěhování starých prvků od KD, nýbrž 
jejich případné doplnění/kombinaci s novými prvky. Zastupitel Novák vidí jako stěžejní 
rozhodnutí ohledně umístění hřiště, další realizace už může proběhnout rychle. Starosta 

doplňuje, že rychlejší řešení bude mít „hřišťátko“ u AFK, kde proběhnou drobné úpravy, 
odstraní se nevyhovující prvky a budou doplněny dva nové. 

Zastupitel Havlín se ptá vedení města, co na vybudování nového hřiště říká stavební zákon, 
zda akce podléhá správnímu řízení. Starosta informace zjistí. 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková zve zítra 30. května 2019 od 18:00 hodin do Výstavní síně Ladislava 

Čepeláka na slavnostní otevření výstavy odolenovodské ilustrátorky Ivety Jandové. Své 
výrobky bude zároveň vystavovat keramička Marie Zemanová z Ledčic. 

Ve čtvrtek 6. června 2019 od 18:00 zve do prostor klubovny nad sokolovnou, kde se uskuteční 
přednáška nad deníky předposledního majitele zámku Veltrusy, hraběte Arnošta Chotka, 

kterou organizuje Oblastní archiv v Praze.  

Kulturní výbor dále chystá již 5. ročník akce „Happening na starém mostě“ (7. září). 
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5c) Zastupitelé 

Zastupitel Štulík se ptá, zda má někdo informaci o tom, že probíhá „podpisová akce“ na 

podporu koupi Ferdinandovy vily. K akci se hlásí , domnívá se, že by město vilu 
mělo koupit. Důchodci se nemají kde scházet, mohli by tam být lékaři i družina. Má obavu, že 
vila přijde do nevhodných rukou.  situaci sleduje a má pocit, že město zájem o 

koupi vily má, jen se jedná o velkou investici a je dobře, že se řeší znalecký posudek, možnost 
financování, další využití vily, že se vyjednává o pozemcích, které majitelka nemá zájem 
odprodat.  snahu o koupi vily nevidí, záležitost se řeší již několik let. Starosta 

oponuje, že cenovou nabídku na odkup má ZM k dispozici několik měsíců, nikoliv let. Snaží se 
vyjednávat o odprodeji alespoň jednoho z požadovaných pozemků. Vedení města nechá do 

léta vyhotovit srovnávací znalecký posudek, starosta doufá, že se zastupitelstvo během léta 
rozhodne. Pro starostu je nyní prioritou rekonstrukce základní školy a přestavba kulturního 
domu na lékařské ordinace. Při těchto plánovaných nákladných přestavbách je rizikové 
kupovat budovu, která bude vyžadovat řádově desítky milionů na rekonstrukci a zprovoznění. 
Připomíná, že lékařské ordinace jsou řešeny v KD, to považuje za hotovou věc, rozhodlo již 
minulé zastupitelstvo, stejně tak o rekonstrukci domu služeb na multifunkční centrum, kde 

bude též místo pro seniory.  si myslí, že vila je strategické místo a není potřeba 
k ní kupovat zahradu, ale zároveň chápe, že je nutné počítat s investicí min. 40 mil. Kč do 
rekonstrukce. Místostarostka si myslí, že by město mělo vilu koupit i jako případnou investici 
s tím, že se nebude hned investovat do rekonstrukce, že se pozemky můžou dokoupit časem, 
nebo že město bude mít v budoucnu možnost ovlivnit, komu vilu případně dál prodá.  

 se domnívá, že je omyl si myslet, že po koupi vily není potřeba do ní hned investovat. 
Místostarostka souhlasí, měla na mysli větší investici ve smyslu budování něčeho nového. Je 
potřeba vymyslet kvalitní projekt a to není otázkou několika měsíců. Zastupitelka Krčmová 

uvádí příklad z Ledčic, kde NPÚ na údržbu podobné budovy do její rekonstrukce přispíval až 
200 tisíc Kč ročně, aby nechátrala. 

 doplňuje, že atmosféra strachu, která se kolem vily šíří, nahrává majitelce a 
oslabuje pozici města v obchodním vyjednávání. Zastupitelka Krčmová konstatuje, že je 
s majitelkou vily v kontaktu a potvrzuje, že další nabídky na koupi má, a dokonce za větší 
peníze a bylo by ji líto, kdyby vilu koupil někdo jiný. Navíc město bude v dohledné době nuceno 
zajistit sociální byty. Starosta by uvítal zájem o vilu ze strany Krajského úřadu, který by sem 
mohl např. přesunout příspěvkovou organizaci z Červeného Mlýna, doplnit o další sociální 
služby. Podotýká, že vilu může také koupit někdo „normální“, ubytovna může být zbytečný 
strašák. Zastupiteli Andrlemu vadí, že do prodeje nejsou zahrnuty zadní pozemky a množství 
nejasností, nedostatečné informace (např. s prodejem trafostanice, která jednak není 
zakreslena v katastru, jednak nebyla předmětem prodeje), je potřeba si stanovit priority, co 

chceme všechno ve městě podniknout (a co už běží) a podle toho se zařídit. Zastupitel Novák 

má k dispozici jen ručně přepsaný znalecký posudek, nic oficiálního, starosta potvrzuje, že 
princip jednání je poněkud nešťastný. Majitelka se pravděpodobně nebude chtít sejít se 
zastupitelstvem, dále uvádí možnost uspořádat k tématu zvláštní poradu či veřejnou schůzku. 

 uvádí, že Kralupy vydaly regulativ na budování dalších ubytoven, starosta 

potvrzuje, že to je také možnost. 

Starosta sděluje, že Ministerstvo životního prostření vydalo rozhodnutí, že ze zemědělského 
půdního fondu nevyjme tak velkou plochu (cca 250.000 m2) pro stavbu haly Daimler.  
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6. DISKUZE 

 se ptá, zda je plánováno zpevnění komunikací u hřbitova. Starosta odpovídá, 
že je nejprve potřeba vyjasnit historické smluvní vztahy při realizaci této veřejné zakázky. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 7. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:25 hodin. Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat 

26. 6. 2019. 
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 29. 5. 2019 – zápis číslo 7 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 7. zasedání.  
Schváleno: 9-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanovuje 

odměnu členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 2.090 Kč za 6 měsíců. Odměna bude 
vyplacena pololetně. Odměna bude vyplacena poprvé za první pololetí 2019 ode dne schválení 
člena výboru do funkce. 
Schváleno: 9-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v 
platném znění projednalo a souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o prodeji 
pozemkové parcely p.č. 125/181 o výměře 38 m2 s  a . 
Schváleno: 9-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku parc. č. 1064/18 o 

výměře 473 m2 v Alešově ulici v předloženém znění. 
Schváleno: 9-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s poskytnutím dotace pro společnost Mělnická 
stomatologická, s. r. o. 
Schváleno: 9-0-0 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 29. 4. 2019 a 
rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. 
Schváleno: 9-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích, v platném znění, se zveřejněním záměru na dlouhodobý pronájem (10 let) 
pozemku parc. č. 816/8 v katastrálním území Veltrusy. 
Schváleno: 9-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodloužením pracovněprávního vztahu mezi členem 
zastupitelstva města Mgr. Barborou Bělkovou a městem Veltrusy dodatkem k Dohodě o 
pracovní činnosti s účinností (od 1. 6. 2019) do 31. 12. 2019. 

Schváleno: 8-0-1 

9. a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o 
rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2019 pro 

oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli 
s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). 

b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku AFK 
Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií, 
provoz a údržba areálu, částečnou výměnu oken, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v 
příloze důvodové zprávy (část 4a podkladů). 

c) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč spolku ASPV 
Veltrusy, IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, 277 45 Veltrusy; na „Úhradu energií v budově 
sokolovny, vybavení skladu kovovými regály“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b 
podkladů). 

d) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, 
z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz 
rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy, nákup cen do soutěží, vybavení herny“ a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je 
uveden v příloze důvodové zprávy (část 4c podkladů). 

e) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč SDH Veltrusy, 
z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského 
oddílu v roce 2019“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž 
aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů). 

f) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol 
Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a 
venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze 
důvodové zprávy (část 4e podkladů). 
Schváleno: 9-0-0 

10. Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, přísp. org., a souhlasí 
s poskytnutím příspěvku 36.000 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro 6. ročníky 

ZŠ. 
Schváleno: 10-0-0 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

2) Prezenční listina 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Barbora Bělková        

Ing. Vladimír Štulík        

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


