Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 11. 6. 2014
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
i dnešní veřejné zasedání zastupitelstva zahájím bilancí toho, co se ve městě v uplynulém čtvrtletí
událo.
Po dokončení zadláždění Pivovarské ulice byla provedena výsadba záhonů, celá ulice včetně
náměstíčka tak dostala nový ráz. Byla dokončena rekonstrukce kanalizace a komunikace
v Komenského ulici. Ulice byla označena dopravní značkou obytná zóna. Každý řidič ví, nebo by
alespoň měl vědět, že v obytné zóně mohou parkovat vozidla pouze na vyhrazených místech.
V Komenského ulici jich je dostatek, proto doufám, že parkování v zeleni se v této ulici již stalo
minulostí.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme obdrželi příslib dotace ve výši 765 tis. Kč na stavbu
bezbariérového chodníku na Nových Uhách. V této lokalitě se bude zároveň budovat dešťová
kanalizace, která zabrání zaplavování domů přilehlých k silnici č. 616, stavba kanalizace je
financována z rozpočtu města. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby Stavební firma
Neumann, s. r. o., Mělník, v průběhu června – července firma stavbu připraví a v srpnu zahájí.
Během stavby bude částečně omezena doprava na Nových Uhách.
Z Operačního programu životní prostředí jsme obdrželi dotaci na zateplení Sokolovny. V rámci této
stavby bude provedena výměna oken a vstupních dveří, bude zateplena střecha a obvodový plášť a
bude provedena demolice přístavby na stolní tenis, která je ve velmi špatném stavebně technickém
stavu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MAO a. s. z Kladna, práce budou zahájeny v červnu a
ukončeny do poloviny listopadu. Na minulém zasedání jsem Vás informovala o podání žádosti
z Regionálního operačního programu Střední Čechy na vnitřní úpravy Sokolovny, o dotacích nebylo
dosud rozhodnuto.
Rekonstrukce omítek a střechy nad vstupem na kůr v kostele sv. Jiří, na kterou jsme obdrželi příslib
dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR ve výši 600 tis.
Kč, již probíhá, oprava omítek v dolní části Pražské brány, na kterou jsme obdrželi příslib dotace z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, již byla
zahájena. Probíhá restaurování Palladia, v nejbližší době bude osazeno do dvorany budovy radnice.
V první polovině května byly opraveny omítky budovy radnice do dvora, dvůr paní Bernášková ve
spolupráci s pracovníky technické čety upravila a osázela, vzniklo tak příjemné místo, kde si za
příznivého počasí mohou odpočinout občané, kteří si přišli na městský úřad vyřídit své záležitosti.
Byla zahájena oprava vnějších omítek budovy radnice směrem do Pivovarské ulice. Velmi bych si
přála, aby si ti, kteří mají nutkavou potřebu psát, kreslit a sprejovat na nové omítky, našli jinou
zábavu a omítky zůstaly čisté pro potěchu nás všech.
V závěru loňského roku jsme podali žádosti o dotace z tzv. krajských fondů. Středočeský kraj
bohužel tři ze čtyř našich žádostí o dotace zamítl, vyhověl pouze částečně v žádosti o dotaci na
pořízení zásahového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů, avšak namísto požadovaných 990
tis. Kč bylo příslíbeno pouze 300 tis. Kč. Hejtmana kraje jsme požádali o zvýšení dotace, jeho
rozhodnutí však v tuto chvíli neznáme.
V plném proudu je příprava projektů, o kterých jsem Vás informovala na minulém veřejném
zasedání. Pokud bude schváleno navržené rozpočtové opatření, mohou být v letošním roce
realizovány tyto projekty: Malovarské hřiště, oprava chodníku v ul. Petra Bezruče, ve Školní ulici,
Na Průhoně a v Ješíně, stavba přechodů pro chodce u radnice a u Pražské brány, zadláždění

betonové plochy na náměstí atd. Bude-li se příznivě vyvíjet příjmová stránka rozpočtu, můžeme
zařadit i další investice ze zásobníku projektů.
Ve spolupráci s externím spolupracovníkem v oblasti IT Ing. Rudlem jsme připravili základ pro
kamerový systém, v první etapě bude kamerami monitorováno náměstí a přilehlé ulice, v dalších
etapách bude kamerový systém rozšiřován. Od zavedení kamerového systému si slibujeme snížení
drobné kriminality ve městě (krádeže kovů, vandalství apod.)
Ráda bych Vám podala jakoukoliv informaci týkající se opravy mostu přes Bakovský potok, do
dnešního dne mi však náměstek pro dopravu Středočeského kraje neodpovědě na e-mail, který jsem
mu poslala dne 23. 5. 2014.
Velmi mě těší, kolika velvarským občanům záleží na budoucím vzhledu a využití Malovarského
rybníka. Začátek projektu byl spontánní. Když na veřejném zasedání zastupitelstva došlo k bouřlivé
diskuzi o současnosti a budoucnosti Malvaňáku, navrhl pan Radim Wolák požádat nadaci VIA
o dotaci na tento projekt. Pan Wolák je vůdčí osobností projektu, do kterého se aktivně zapojila celá
řada lidí, o čemž svědčí velká účast na třech brígádách. Brigád se zúčastňují celé rodiny, i děti
vydatně pomáhají. Jejich zapojení do budování je zárukou toho, že budou dílo chránit, nikoliv
poškozovat a ničit. Zvlášť vyzdvihuji velkou účast brígádníků na třetí brigádě, kdy téměř celou
dobu pršelo a bylo velmi chladno.
Malovarský rybník je již tradičním místem pro pořádání Dětského dne, který jako každoročně
uspořádalo o. s. Čovíček RaD, letos navíc Človíček ve spolupráci s o. s. Natvrrdlí uspořádal
Čarodějnice, obě akce se setkaly s velkým ohlasem malých i velkých účastníků.
Městské muzeum kromě tradičních výstav uspořádalo další ročník Velvarské muzejní noci, při níž si
hlavně deti mohly vyzkoušet stará a téměř zapomenutá řemesla. Beseda z cyklu Aby řeč nestála,
které pravidelně pořádá naše knihovna, byla tentokrát netradiční, v křesle pro hosta usedla naše
knihovnice a spisovatelka a zároveň zastupitelka Zdeňka Ortová, jejíž vyprávění zpřijemnilo
pondělní podvečer zaplněnému auditoriu.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 11. 6. 2014

Jitka Linhartová

