Zápis č. 31/2020
ze zasedání zastupitelstva Obce Veltruby
konaného dne 15.12 2020 od 18:00 hod v Kulturním domě ve Veltrubech.
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jiří Hůla, Ing. Marek Pětioký, Olga Kratochvílová,
Pavel Kratochvíl, Josef Kadeřábek, Aleš Javůrek, Petra Barešová (od bodu 4), Ing. Kamila
Čechová (od bodu 16) - viz příloha č. 1
Nepřítomní a omluvení členové zastupitelstva: Radek Stehlík, Doc.Ing. Jan Fischer CSc.,
Petr Herčík
Zasedání zastupitelstva Obce Veltruby (dále jen ZO) bylo zahájeno starostou obce Ing. Jiřím
Hůlou (dále jen Starosta). Starosta konstatoval, že v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo svoláno zasedání ZO. Informace o
ZO byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu obce Veltruby v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní. Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO z celkového počtu 11
členů, tudíž je ZO usnášeníschopné. Prezenční listina přítomných členů ZO je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
Návrh programu:
bod Název bodu programu
1
2
3
4

Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení programu
Kontrola minulého usnesení
Uložení finančních prostředků obce
Schválení rozpočtu Obce Veltruby na rok 2022
Schválení rozpočtu Základní školy Veltruby, okres Kolín na rok 2022 a příspěvku
5
z rozpočtu obce pro ZŠ
Schválení rozpočtu Mateřské školy Veltruby, okres Kolín na rok 2022 a příspěvku
6
z rozpočtu obce pro MŠ
7 Smlouvy o VB a nájmu za dočasné užívání na vodovod dle návrhu VRV a.s.
8 Úprava rozpočtu 2021 - rozpočtové opatření č. 7/2021
9 Výsledky koncesního řízení a smlouva na nového provozovatele kanalizace
10 Stočné na rok 2022
11 Schválení smlouvy a dodatku smlouvy č.1 s provozovatelem kanalizace
12 Plán inventarizace majetku obce
13 Informace o průběžné kontrole obce Krajským úřadem Středočeského kraje
14 Výsledky výběrového řízení na svoz komunálního odpadu
15 Smlouva na svoz komunálního odpadu
16 Příspěvek na investiční náklady obce spojené s vybudováním vodovodní přípojky
17 Dary neziskovým organizacím
18 Žádost Mátl
19 Záměr prodeje pozemku č. 258/28 v k.ú. Veltruby
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Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení programu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu p.Pavla Kratochvíla a Olgu Kratochvílovou a
zapisovatelku paní Annu Veisovou. Starosta přednesl upravený návrh programu, rozšířený o
body 18-19 viz výše.
Usnesení č. 1a/31/2021:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele, tak jak bylo Starostou navrženo.
Hlasování: pro 6 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1b/31/2021:
ZO schvaluje úpravu a rozšíření programu ZO viz výše, jak bylo Starostou navrženo.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0
Ad 2) Kontrola minulého usnesení
Starosta přednesl kontrolu minulého usnesení - vše splněno
Usnesení č. 2/31/2021:
ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu tak, jak byla Starostou přednesena.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad 3) Uložení finančních prostředků obce
Starosta seznámil členy ZO s nabídkou firmy Clear investiční společností na zhodnocení
finančních prostředků obce. Přes konferenční systém se spojili zástupci této společnosti pan
Jozef Balogh a pan Tibor Hegedus a odprezentovali konferenčních distančním systém obce
svou nabídku realitního fondu Czech Fund. Výhodou tohoto investování je, že zde pro obce
není žádný vstupní poplatek, finanční výnosy jsou kryty převážně nájmy potravinářských
řetězců, lékáren apod. V letošním roce činí zhodnocení 4,39%. Do tohoto financování je
zapojeno 715 obcí.
Usnesení č. 3/31/2021:
ZO vzalo na vědomí informaci o uložení finančních prostředků obce. Timto bodem se bude
zabývat na dalším jednání zastupitelstva, kam budou zástupci této společnosti přizvání.
Ad 4) Schválení rozpočtu Obce Veltruby na rok 2022
Starosta informoval ZO, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu obce na rok 2022 na úřední
desce obce nebyla k němu podána žádná připomínka. Dotázal se, zda připomínka z
přítomných a dal hlasovat o rozpočtu obce na rok 2022, tak jak byl navržen.
Usnesení č. 4/21/2021:
ZO schvaluje rozpočet Obce Veltruby na r. 2022 jako schodkový dle přílohy č.2. Ke krytí
schodku budou použity finanční prostředky z let minulých. Závazné ukazatele rozpočtu jsou
oddíly odvětvového třídění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Ad 5)Schválení rozpočtu Základní školy Veltruby okres Kolín na rok 2022 a příspěvku
z rozpočtu obce pro ZŠ

Starosta informoval o žádosti Základní školy Veltruby, okres Kolín o příspěvek z rozpočtu
obce na r. 2022 a o vyvěšení návrhu rozpočtu Základní školy Veltruby, okres Kolín na
úředních deskách ZŠ a Obce Veltruby. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 5/31/2021:
ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce Základní škole Veltruby, okres Kolín ve výši
1,143.000,- Kč a schvaluje rozpočet Základní školy Veltruby, okres Kolín na rok 2022 viz
příloha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad 6) Schválení rozpočtu Mateřské školy Veltruby, okres Kolín na rok 2022 a
příspěvku z rozpočtu obce pro MŠ

Starosta informoval o žádosti Mateřské školy Veltruby, okres Kolín o dotaci z rozpočtu obce
na rok 2022 a o vyvěšení návrhu rozpočtu Mateřské školy na úředních deskách MŠ a Obce
Veltruby.
Usnesení č. 6/31/2021:
ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce Mateřské škole Veltruby, okres Kolín ve výši 690.000,Kč a schvaluje rozpočet Mateřské školy Veltruby, okres Kolín na rok 2022- viz příloha.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad 7) Smlouvy o VB a nájmu za dočasné užívání na vodovod dle návrhu VRV a.s.
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno a nájmu za
dočasné užívání pozemku na vybudování vodovodu dle návrhu Vodohospodářského rozvoje a
výstavby a.s., která zpracovává v současné době projekt na vodovod.
Usnesení č. 7/31/2021:
ZO schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno a nájmu za dočasné užívání
pozemku na vybudování vodovodu a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv pro p.č. 113/4
a 370/198 v k.ú. Veltruby za cenu pro VB v ceně 250,- Kč/bm a nájmu 5Kč/m2/měsíc
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad 8) Úprava rozpočtu 2021 - rozpočtové opatření č. 7/2021
Starosta seznámil ZO s návrhem úpravy rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové opatření č.
7/2021, které vypracoval účetní obce p. Radek Němčík.
Usnesení č. 8/31/2021:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 7/2021 viz příloha č. 3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Ad 9) Výsledky koncesního řízení a smlouva na nového provozovatele kanalizace
Člen výběrové komise p. Aleš Javůrek seznámil zastupitelstvo s výsledkem koncesního řízení
na provozovatele kanalizace. Přihlásila se pouze 1 firma VEKTRA spol.s.r.o. Libenice 52,
280 02 Kolín, IČ 47052686 s nabídkovou cenou 1741 725,- Kč bez DPH. Komise doporučuje
zastupitelstvu uzavřít s touto firmou smlouvu.
Usnesení č. 9/31/2021:
ZO na základě výsledku koncesního řízení - viz příloha č. 4. schvaluje novým
provozovatelem kanalizace v obci Veltruby firmu VEKTRA spol. s.r.o. Libenice čp. 52, 280
02 Kolín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.
Hlasování: pro 7 , proti 0, zdržel se 0

Ad 10) Stočné na rok 2022
Starosta seznámil ZO s návrhem stočného pro občany na rok 2022, který vychází z nabídky z
koncesního řízení na provozovatele kanalizace a z ceny za čištění splaškových vod na ČOV
stanovené Městem Kolín. Starosta navrhl snížit negativní dopad ceny na občany snížením
nájmu obce na cca ½. Zvýšení ceny stočného z letošní ceny 56,10 Kč s DPH pak činí na rok
2022 celkem 65,00 Kč s DPH.
Usnesení č. 10/31/2021:
ZO schvaluje cenu stočného pro občany na rok 2022 ve výši 65,- Kč s DPH a nájemné firmě
VEKTRA stanovuje ve výši 49000,-Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad 11) Schválení smlouvy a dodatku smlouvy č.1 s provozovatelem kanalizace
Starosta seznámil ZO s návrhem Provozní smlouvy na kanalizace a Dodatku č.1 k této
smlouvě, který stanoví cenu stočné a nájemného.
Usnesení č. 11a/31/2021:
ZO schvaluje Provozní smlouvu na kanalizaci s firmou Vektra spol. s r.o., Libenice čp. 52,
280 02 Kolín na dobu od 1.1.2022 do 31.12.2025, která je přílohou zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11b/31/2021:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Provozní smlouvy na kanalizaci s firmou Vektra spol. s
r.o., Libenice čp.52, 280 02 Kolín, s kalkulací dle usnesení 10/31/2021.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad 12) Plán inventarizace majetku obce
Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventarizace obce - viz příloha. Dále navrhl
inventarizační komisi v tomto složení : předseda Petr Herčík, členové - Ing. Jan Fischer, Aleš
Javůrek, Ing.Kamila Čechová, Pavel Kratochvíl.
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Usnesení č. 12/31/2021:
ZO schvaluje plán inventarizace obce a pověřuje inventarizační komisi v tomto složení :
předseda Petr Herčík, členové - Ing.Jan Fischer, Aleš Javůrek, Ing.Kamila Čechová, Pavel
Kratochvíl k plnění tohoto plánu při inventarizaci obce za r. 2021.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad 13) Informace o průběžné kontrole obce Krajským úřadem Středočeského kraje
Starosta seznámil ZO s výsledkem průběžné kontroly hospodaření obce, kterou provedl
Krajský úřad Středočeského kraje. Hodnocení kontrolních orgánů konstatovalo stav
účetnictví v kontrolovaném období “bez závad”.
Usnesení č. 13/31/2021:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výsledku průběžné kontroly hospodaření obce.
Ad 14) Výsledky výběrového řízení na svoz komunálního odpadu
Člen výběrové komise p. Aleš Javůrek seznámil zastupitelstvo s výsledky výběrových
řízení na :
“Nakládání se směsnými komunálními odpady v obci Veltruby”
“Nakládání s biologickými komunálními odpady v obci Veltruby”
“Nakládání s tříděnými komunálními odpady v obci Veltruby”
Do všech tří výběrových řízení podala nabídku pouze firma NYKOS a.s., Ždánice čp. 170,
281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ 25085000. Komise posoudila tyto 3 nabídky a
konstatuje, že splnily soutěžní kritéria a doporučuje zastupitelstvu uzavřít na tyto 3 komodity
odpadů smlouvy s výše uvedenou firmou.
Usnesení č. 14/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledcích výběrových řízení na svoz směsného
komunálního odpadu, bioodpadu a tříděného odpadu v obci Veltruby.
Ad 15) Smlouva na svoz komunálního odpadu
Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu uzavřít tyto smlouvy na :
“Nakládání se směsnými komunálními odpady v obci Veltruby”
“Nakládání s biologickými komunálními odpady v obci Veltruby”
“Nakládání s tříděnými komunálními odpady v obci Veltruby”
s firmou NYKOS a.s., Ždánice čp. 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ 25085000 - dle
výsledků výběrového řízení.
Usnesení č. 15a/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na “Nakládání se směsnými komunálními odpady v
obci Veltruby” a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou NYKOS a.s., Ždánice čp. 170,
281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ 25085000.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15b/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na “Nakládání s biologickými komunálními odpady v
obci Veltruby” a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou NYKOS a.s., Ždánice čp. 170,
281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ 25085000.
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Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15c/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na “Nakládání s tříděnými komunálními odpady v
obci Veltruby” a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou NYKOS a.s., Ždánice čp. 170,
281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ 25085000.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad 16) Příspěvek na investiční náklady obce spojené s vybudováním vodovodní
přípojky
Starosta informoval zastupitelstvo o návrhu firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na
doplnění projektu na vodovod o společný projekt na vodovodní přípojky. V diskusi se
členové ZO vyjádřili, že by případně sami obcházeli občany, kvůli získání souhlasu s
návrhem projektu upřesňujícím umístění vodovodní přípojky.
Usnesení č. 16/31/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o projektu na vybudování
vodovodních přípojek k rodinným domkům.
Ad 17) Dary neziskovým organizacím
Starosta přednesl návrh darů neziskovým organizacím z rozpočtu obce, jak je každoročním
zvykem. Po té projednalo ZO jednotlivé dary.
Usnesení č. 17/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje dary pro neziskové organizace z rozpočtu obce Veltruby v
roce 2021 v celkové výši 210 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
For Help-Autismus, z.s., Československých tankistů 59, 747 96 Dolní Lhota - 10000,- Kč
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8-Bohnice - 10000,- Kč
Volno, o.s., Rimavské Soboty, 280 02 Kolín - 10000,- Kč
Diakonie ČCE - Středisko Střední Čechy, Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav -10000,-Kč
Diakonie Broumov ,soc, družstvo, Husova 319, 550 01 Broumov -10000,- Kč
Mateřská škola speciální, Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav,
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav - 20000,- Kč
Ucho pro Laurinku sbírka pro Lauru Polákovou, Veltruby - Hradišťko I., Písečná 196 60000,- Kč
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Ad 18) Žádost Mátl
Starosta přednesl žádost p. Aleše Mátla na slevu na nájemném v Obecní hospodě v Hradišťku
I. z důvodu omezení návštěvnosti v restauracích v době omezeného vstupu spojeného s
pandemií COVID-19. Starosta navrhl, aby se toto týkalo stejně i Obecní hospody ve
Veltrubech.
Usnesení č. 18/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje 50% slevu na nájemném po dobu omezeného vstupu do
restauračních objektů spojeného s pandemií COVID-19 v obecní hospodě v Hradišťku I a ve
Veltrubech.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Ad 19) Záměr prodeje pozemku č. 258/28 v k.ú. Veltruby
Starosta seznámil ZO s oznámením Římskokatolické farnosti Kolín o odstoupení od nabídky
na koupi obecního pozemku p.č. 258/28 v k.ú. Veltruby. Dále seznámil s upřesněním adresy
žadatelů manželů Hermanových .
Usnesení č. 19/31/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 258/28 v k.ú. Veltruby manželům Josefu
Hermanovi, trvale bytem Antonína Kaliny 1353, 280 02 Kolín a Michaele Hermanové, trvale
bytem Jiřího Jarocha 1607, 280 02 Kolín za cenu 351,-Kč/m2.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
V diskusi vznesla dotaz p. Barešová Petra, jak to vypadá s rekonstrukcí plotu u kostela a
navrhuje spojit se s firmou Kosík z Ovčár nebo Šašma z Radovesnic. Starosta navrhuje na
podezdívku oslovit firmy p. Šmída, Příhody, Šimánka atd. a výběrem a zajištěním plotových
dílců do příštího zasedání v lednu 2022 pověřuje místostarostu Petra Herčíka, paní Petru
Barešovou a Aleše Javůrka.
Dále byl vznesen dotaz na nový písník ve Velkém Oseku a za obcí Veltruby. Starosta
odpověděl, že k tomuto řízení za obec odeslal vyjádření, které vyjadřuje obavy z možného
poklesu spodních vod a z toho plynoucího ohrožení zásobování obce pitnou vodou.

Veltruby dne 17.12.2021
Zapsala: Veisová Anna
Skončeno ve 21:30 hod.
Ověřovatelé zápisu: Kratochvíl Pavel
Kratochvílová Olga
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