Zápis č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Veltruby
konaného dne 17.12. 2018 od 18:00 hod. v Kulturním domě ve Veltrubech
Přítomni: Ing. Jiří Hůla, Ing. Kamila Čechová MBA přítomen od bodu 2, Petra Barešová, Olga
Kratochvílová, Petr Herčík, Radek Stehlík, Pavel Kratochvíl, Ing. Marek Pětioký - nepřítomen od bodu 13,
Josef Kadeřábek, Aleš Javůrek.

Omluveni: Doc.Ing. Jan Fischer CSc.
Starosta obce navrhl změnu programu dle pozvánky takto : sloučit bod 16 a 20 jako bod 16 a rozšířit o body č.
21-28 takto:
1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2) Kontrola minulého zápisu
3) Schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ, schválení rozpočtu na r. 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
4) Úprava rozpočtu r. 2018 - Rozpočtové opatření č. 7/2018
5) Schválení dělení pozemků
6) Nájemní smlouvy
7) Žádost MŠ na úpravu sociálek a na účast v Šabloně II.
8) Vyvěšení záměru na prodej parcely č. 312/48 v k.ú.Hradišťko I.
9) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy s firmou NYKOS a.s.
10) Dotace z MMR
11) Tepelné čerpadlo do ZŠ
12) Informace odlíčím přezkoumání hospodaření obce
13) Schválení stočného na rok 2019
14) Schválení nové vyhlášky o odpadech na r. 2019
15) Doplnění kontrolního a kulturního výboru o další členy
16) Schválení komplexní pozemkové úpravy
17) Jmenování inventurní komise
18) Jmenování skartační komise
19) Hřbitov – Smlouva o výpůjčce
20) Revokace usnesení č. 9/44/2018 z 1.10.2018
21) Dary pro neziskové organizace
22) Výběr firmy na pokácení stromů
23) Směrnice na vyhledávání pohledávek
24) Získání dotace WiFi-EU – schválení smlouvy s poskytovatelem
25) Trasa nové komunikace V Třešňovce
26) Schválení finančního příspěvku na schválenou výjimku z počtu žáků v ZŠ
27) Schválení zapsání výdejny jídel v ZŠ Veltruby
28) Schválení zástupce školské rady
Ad 1) Volba ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu
Usnesení č. 1a/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby souhlasí s ověřovateli zápisu p.Radkem Stehlíkem a Pavlem Kratochvílem a
zapisovatelkou p. Veisovou Annou.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1b/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby souhlasí s úpravou a rozšířením programu jednání tak, jak byla přednesena
starostou obce.
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Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Ad 2) Kontrola minulého zápisu
Usnesení č. 2/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby souhlasí s kontrolou minulého zápisu splněno vše. Kontrola nájemních smluv a
Sjednocení poskytovatele telekomunikačních služeb stále probíhají.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Po kontrole zápisu předal starosta obce slovo paní ředitelce Základní školy Veltruby, která krátce seznámila
přítomné s aktivitami Základní školy a seznámila přítomné členy zastupitelstva s programem školy na další
měsíce.
ad 3) Schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ,schválení rozpočtu na r. 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
Usnesení č. 3a/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na r. 2019 na činnost pro Základní školu Veltruby, okres
Kolín v celkové výši 800.000,- Kč, který bude zaslán jednorázově na účet školy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3b/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na r. 2019 na činnost pro Mateřskou školu
Veltruby,okres Kolín v celkové výši 500.000,- Kč a pro Školní jídelnu částku 100.000,- Kč.Příspěvky budou
zaslány jednorázově v plné výši na účet školy a jídelny.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3c/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje přebytkový rozpočet obce na r. 2019 (viz příloha č. 2). Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. Přebytek rozpočtu bude použit na rozšíření a modernizaci kanalizace a na
projektovou přípravu obecního vodovodu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v obecních vývěskách a elektronicky na
úřední desce od 28.11.2018 do 17.12.2018 a nebyly k němu žádné připomínky.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3d/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022 (viz příloha č.3).
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
ad 4) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 7/2018
Usnesení č. 4/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje úpravu letošního rozpočtu - rozpočtové opatření č. 7/2018 (viz příloha
č. 4) a pověřuje účetního obce k úpravě letošního rozpočtu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
ad 5) Schválení dělení pozemků
a) Starosta a místostarosta obce seznámil s možností prodeje obecních pozemků č. 464/11 dle KN a p.č. 464/55
dle KN v k.ú. Veltruby v ulici Dvorská, která je na pozemku p.č. 464/71 dle KN a je ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.
b) Starosta obce seznámil s dělením obecních pozemků dle GP č. 468/2018 z 15.10.2018 a následným
nabídnutím nově oddělených pozemků k prodeji.
Usnesení č. 5a/3/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu Petra Herčíka zajištěním podmínek pro realizaci možnosti nabídnutí
pozemků č. 464/11 dle KN a p.č. 464/55 dle KN ve Veltrubech k prodeji jako stavební parcely.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5b/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje dělení pozemků č. 40/2, 40/4, 43/82, 482/2 v k.ú. Hradišťko I. dle GP
č. 468/2018 z 15.10.2018 a pověřuje starostu k podání žádosti o dělení těchto pozemků dle GP..
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
ad 6) Nájemní smlouvy
Usnesení č. 6/3/2018:
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu místostarosty obce p. Petra Herčíka o probíhající kontrole
nájemních smluv a souhlasí s posouzením smluv právníkem.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
ad 7) Žádost MŠ na úpravu sociálek a účast v Šabloně II.
Zastupitelstvo projednalo žádost paní ředitelky Mateřské školy Veltruby na úpravu sociálek již na jednání
zastupitelstva dne 4.4.2018 č.usnesení 11/39/2018.
Usnesení č. 7a/3/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou sociálek v Mateřské škole Veltruby za podmínek dle usnesení č.
11/39/2018. Doporučuje nechť je závazný termín dokončení oprav stanoven na dobu uzavření Mateřské školy o
letních prázdninách a pověřuje místostarostu obce p. Petra Herčíka dohledem nad plněním tohoto usnesení.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7b/3/2018:
Zastupitelstvo Obce Veltruby souhlasí s účastí Mateřské školy Veltruby okres Kolín v účasti v Šabloně II a
pověřuje starostu k podpisu žádosti.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 8) Vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 312/48 v k.ú.Hradišťko I.
Starosta obce předložil žádost na prodej obecní parcely č. 312/48 dle KN v k.ú. Hradišťko I. o výměře 312 m2
- část bývalé rezervy obce na ulici v Hradišťku I, která se již nemůže realizovat.
Usnesení č. 8/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby souhlasí s vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 312/48 v k.ú. Hradišťko I. o
výměře 312 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 9) Schválení Dodatku č. 1 s firmou NYKOS a.s.
Usnesení č. 9/3/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1/2019 s firmou NYKOS a.s. Ždánice na
odvoz odpadu v r. 2019.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 10) Dotace z MMR
Místostarosta obce p.Petr Herčík informoval zastupitelstvo o vypsaných dotacích z MMR na rekonstrukce a
přestavby veřejných budov. Minimální dotace činí 500 tis.Kč.
Usnesení č. 10/3/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce k prověření výše nákladů na výměnu starých dřevěných oken
na Obecním úřadu a eventuálním podání žádosti o dotaci.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 11) Tepelné čerpadlo do ZŠ
Starosta obce informoval zastupitelstvo o změně vytápění v Základní škole Veltruby. V současné době je zde
vytápění elektrokotlem, které je neekonomické.
Usnesení č. 11/3/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení firem na přípravu projektové dokumentace na tepelné
čerpadlo pro Základní školu Veltruby, okres Kolín.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 12) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání obce za rok 2018.
Usnesení č. 12/3/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a ukládá
starostovi přijmout nápravné systémové opatření pro kontrolu zveřejňování dokumentů vyplývajících ze zákona
o obcích a schvaluje opravit formou dodatku smlouvy text v článku I veřejnoprávní smlouvy VPS 9/2018
“účelové neinvestiční dotace” na text” účelové dotace”.
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
ad 13) Schválení stočného na rok 2019
Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva o zvýšení ceny za čištění odpadních vod firmou Vodos s.r.o.
Z tohoto důvodu navrhl zvýšit cenu stočného na rok 2019.
Usnesení č. 13/3/2018:
Zastupitelstvo obce Veltruby souhlasí s zvýšení stočného pro rok 2019 na částku 53,- Kč/m3 s DPH.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 14) Schválení nové vyhlášky o odpadech na r. 2019
Zastupitelstvo obce Veltruby projednalo možnost stanovení odlišné ceny za tříděný odpad ve sběrném dvoře (
SKO, BIO, Kovy, Suť, Oleje, VOO )
Usnesení č. 14/3/2018:
Zastupitelstvo obce nechává vyhlášku o odpadech v nezměněném znění.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 15) Doplnění kontrolního a kulturního výboru o další členy
Usnesení č. 15/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje další členy do :
kontrolního výboru - Louvar Vladimír, Formánková Monika, Litera Jaroslav
kulturního výboru - Barešová Michaela, Veisová Anna, Francová Martina.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 16) Schválení komplexní pozemkové úpravy
Usnesení č. 16/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje komplexní pozemkové úpravy dle Žádosti Státního pozemkového úřadu ze dne
19.11.2018 SPU-490841/2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 17) Jmenování inventurní komise
Usnesení č. 17/3/2018:
Zastupitelstvo obce zřizuje inventarizační komisi za účelem provedení inventury majetku obce Veltruby a volí
tyto členy této komise:
předseda Petr Herčík
členové - Ing. Kamila Čechová, Aleš Javůrek, Radek Stehlík a Pavel Kratochvíl.
Spolupracovat s komisí bude účetní Radek Němčík jako tajemník a dále zaměstnanci Obecního úřadu Pavel
Vokřál a Anna Veisová.
Zastupitelstvo obce ukládá této komisi provést inventuru majetku obce Veltruby fyzickou i dokladovou v termínu
od 19.12.2018 do 31.1.2019 a předložit ji zastupitelstvu obce. Dále zastupitelstvo schválilo inventarizační plán
majetku obce Veltruby - viz příloha č. 5.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 18) Jmenování skartační komise
Usnesení č. 18/3/2018:
Zastupitelstvo obce zřizuje skartační komisi ve stejném složení jako inventarizační komise viz předchozí
usnesení č. 17/3/2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 19) Hřbitov – Smlouva o výpůjčce
Starosta informoval o skutečnosti, že Obec Veltruby provozuje Veltrubský hřbitov a není jeho majitelem tj.
pozemku č. 20 dle KN v k.ú. Veltruby, na kterém se hřbitov nachází. Z tohoto důvodu navrhuje uzavřít
Smlouvu o výpůjčce s majitelem pozemku, kterým je Římskokatolickou farností Kolín.
Usnesení č. 19/3/2018:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku č. 20 v k.ú. Veltruby na dobu určitou od
1.1.2019 do 31.12.2029 s Římskokatolickou farností Kolín.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 0
ad 20) Revokace usnesení č. 9/44/2018 z 1.10.2018
Starosta obce informoval o administrativní chybě, kdy bylo 2x schváleno rozpočtové opatření č. 6/2018 a
navrhuje revokaci usnesení č. 9/44/2018 z 1.10.2018.
Usnesení č. 20/3/2018:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 9/44/2018 z 1.10.2018. Platí schválení rozpočtového opatření č.
6/2018 usnesením č. 4/2/2018 z 26.11.2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 21) Dary pro neziskové organizace
Usnesení č. 21/3/2018:
Zastupitelstvo obce schválilo dary pro neziskové organizace z rozpočtu obce Veltruby r. 2018 v celkové výši
81 tis. Kč takto:
Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň - 10000,-Kč
Dětské centrum Kolín, Tylova 129, Kolín - 10000,-Kč
Domov Na Hrádku, Červený Hrádek 45, Uhlířské Janovice - 10000,-Kč
Spirála pomoci o.p.s., Antonína Kaliny 1351, Kolín - 10000,-Kč
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, Kolín - 10000,-Kč
Centrum pro všechny o.s., Kolínská 10/282, Nymburk - 10000,-Kč
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, Poštovní 593, Zruč nad Sázavou - 10000,-Kč
SOS dětské vesničky, z.s. , Strakonická 98, Praha 5 – Lahovice - 10000,-Kč
ČMELÁČEK z.s., Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava- Hrabůvka - 1000,-Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 22) Výběr firmy na pokácení stromů
Na základě usnesení č. 13/2/2018 z 26.11.2018 byly poptány 3 firmy ( Dušan Michalko, Kolínská lesní s.r.o., Jan
Herzog a Ing. Petr Ledvina ) a JSDH Veltruby.
Dušan Michalko - celková nabídková cena 0,-Kč
Kolínská lesní s.r.o. - celková nabídková cena 53.361,- Kč
Ing. Petr Ledvina - celková nabídková cena 34.606,- Kč
JSDH Veltruby - nabídka na 6 stromů (2ks MŠ, 2ks ZŠ, 1 ks u pomníku, 1ks Na Návsi) 0,- Kč.
Usnesení č. 22/3/2018 :
Zastupitelstvo obce rozdělilo pokácení na 2 části - pro 4 smrky u Obecního úřadu a prodejny COOP vybrala
jako nejvýhodnější nabídku nabídku Ing. Petra Ledviny za 10.000,-Kč bez DPH z důvodu výše pojištění v případě
škody. Zbývajících 6 menších stromů (2ks MŠ, 2ks ZŠ, 1 ks u pomníku, 1ks Na Návsi) zastupitelstvo přidělilo
k pokácení JSDH (Jednotce sboru dobrovolných hasičů) Veltruby v rámci výcviku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 23) Směrnice na vymáhání pohledávek
Starosta informoval o potřebě směrnice na vymáhání pohledávek.
Usnesení č. 23/3/2018 :
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu a finanční výbor, aby ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold
advokáti připravili směrnici upravující vymáhání pohledávek obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 24) Získání dotace WiFi-EU – schválení smlouvy s poskytovatelem
Usnesení č. 24/3/2018 :
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje dotaci WiFi-EU a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dotaci ve výši
15 tis.EUR. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění vypsání výběrového řízení na firmu, která bude
provádět zhotovení tohoto díla.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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ad 25) Trasa nové komunikace V Třešňovce
Zastupitelstvo obce Veltruby diskutovalo možnosti vedení nové komunikace V Třešňovce. V této lokalitě bude
pokračovat příprava parcelace pozemků k zástavbě rodinnými domky.
Usnesení č. 25/3/2018 :
Zastupitelstvo obce Veltruby doporučuje prověřit ochranné pásmo VTL plynovodu a možnosti umístění
komunikace v jeho nejtěsnější vzdálenosti.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 26) Schválení finančního příspěvku na schválenou výjimku z počtu žáků v ZŠ Veltruby
Usnesení č. 26/3/2018 :
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje finanční příspěvek na dofinancování platů na výjimku z počtu žáků v
Základní škole Veltruby ve výši 79.415,- Kč a na finanční příspěvek na dofinancování mezd pro 2. školní družinu
v ZŠ Veltruby ve výši 104.000,- Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 27) Schválení zapsání výdejny jídel v ZŠ Veltruby
Usnesení č. 27/3/2018 :
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje zápis Výdejny jídel v Základní škole Veltruby okres Kolín do školského
rejstříku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ad 28) Schválení zástupce školské rady
Usnesení č. 28/3/2018 :
Zastupitelstvo obce Veltruby schvaluje p. Olgu Kratochvílovou jako zástupce Obce Veltruby ve Školské radě
Základní školy Veltruby okres Kolín.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Skončeno ve 21:30 hod.
Ve Veltrubech dne 19.12.2018
Zapsala: Veisová Anna
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Kratochvíl
Radek Stehlík
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