Zpráva starostky na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2011
Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
i dnešní informaci o dění ve městě za uplynulé 3 měsíce zahájím přehledem investičních akcí.
Na začátku letošního roku jsme neuspěli se žádostí o dotaci na Hřiště pro naše kamarády na
Velké Bučině. Jak jsem Vás již na minulém zasedání informovala, dotaci jsme nakonec
obdrželi a hřiště je již postaveno. Děti z Velké Bučiny (ale samozřejmě i všechny ostatní děti
z Velvar a okolí) mají další místo vhodné ke hrám.
S využitím dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, kterou jsme obdrželi
prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy, byla realizována 1. etapa
komplexní rekonstrukce ulic Sokolská – Čechova, na druhou etapu se opět pokusíme získat
dotaci z téhož fondu. Oprava povrchu části Primátorské ulice v délce 220 m byla celá hrazena
z rozpočtu města.
Z vlastních zdrojů jsme financovali také rekonstrukci uličky od fortny k fotbalovému hřišti.
Přestože byly práce zkomplikovány nevhodným položením telekomunikačního vedení,
podařilo se akci dokončit je s mírným zpožděním. Manželé Wolákovi, kteří jsou majiteli
domu s fortnou, se postarali nejen o vymalování fortny, ale také se svými přáteli vysadili do
nově vzniklého záhonu okrasné dřeviny. Všem aktérům tohoto počinu velice děkuji a věřím,
že se již nebudou opakovat pokusy sprejerů o „výzdobu“ fortny.
Dominantou našeho náměstí je mariánský sloup, současně s instalací jeho nasvícení byla
provedena výměna dvou stožárů veřejného osvětlení a zrekonstruováno podzemní vedení,
které bylo již v havarijním stavu.
V uplynulém období jsme zahájili revitalizaci stanovišť na kontejnery. V první etapě byla
zřízena stanoviště u zdravotního střediska, u hřiště, v Růžové, Chržínské, Malovarské a
Hradební ulici. Stanoviště mají zpevněný povrch ze zámkové dlažby, po jejich obvodu jsou
zídky nebo nově vysázené živé ploty. Věřím, že se bude lépe dařit udržet na těchto
stanovištích pořádek, v příštím roce bychom rádi pokračovali druhou etapou.
Velkou pozornost věnujeme obnově a údržbě zeleně. Proběhla 2. etapa projektu „Adopce
stromů“, děkuji všem, kteří se stali adoptivními rodiči. Nově byly vysázeny keře v ulici Karla
Krohna, byl zřízen nový záhon ve Školní ulici a provedena řada odborných prací na údržbě
stávající zeleně.
Po tragickém požáru byl zrekonstruován byt v domě čp. 218 a byly provedeny další práce
v bytech i nebytových prostorách ve vlastnictví města. Byly provedeny stavební úpravy
v přízemí domu čp. 59 tak, aby sem mohl být přemístěn depozitář a sklad našeho městského
muzea.
V dosud nevyužívaných prostorách v přízemí domu čp. 47 byla zřízena a vybavena služebna
městské policie. V současné době jsou již hotovy všechny administrativní úkony spojené se
zřízením městské policie. Přijali jsme 4 strážníky, kteří zahájí svou činnost 1. ledna 2012.
V městskému muzeu byly instalovány nové pultové vitríny, které byly pořízeny částečně
z dotace Ministerstva kultury a částečně z našeho rozpočtu. Pracovnice muzea Ing. Kůrková

ve spolupráci s technickou četou přestěhovala depozitář a sklad, které byly dosud umístěny
v sousedním domě čp. 110. Nyní nás čeká stavební oddělení těchto prostor tak, aby vlastník
domu mohl s domem volně disponovat. Část expozice muzea byla instalována na špejchaře
bývalého děkanství, část expozice je na čas instalována v secesním sále muzea. Je připraven
projekt Ing. Barsy na vestavbu výstavních prostor do půdního prostoru muzea, na tuto akci
jsme požádali o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
Požádali jsme o dotaci i z dalších krajských fondů: z Fondu životního prostředí na kanalizaci
v Pivovarské ulici, z Fondu kultury na restaurování sochy Panny Marie Bolestné na Nábřeží,
z Humanitárního fondu na rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu oken v Domě
s pečovatelskou službou a z Fondu podpory doprovolných hasičů a složek IZS na 2.etapu
rekonstrukce hasičské cisterny. Věřím, že uspějeme alespoň v některém z těchto fondů.
Příprava žádosti o dotace s velmi nejistým výsledkem je značnou administrativní zátěží, velmi
bych si přála, aby se podařilo prosadit nový zákon o rozpočtovém určení daní, který by do
naší pokladny ročně „přinesl“ navíc 9 mil. Kč. Pokud by tento zákon přijat nebyl, budou naše
investiční možnosti velmi omezené. V letošním rozpočtu, který jsme opět sestavili jako
vyrovnaný, v podstatě na investice nezbývá. Investice v příštím roce můžeme realizovat
pouze z přebytku letošního rozpočtu. Tzv. „pod čarou“ jsou uvedeny akce, které bychom rádi
při dostatku finančních zdrojů realizovali, přednost by opět měly dostat projekty, na které se
podařilo či podaří získat dotaci. Velkou pozornost samozřejmě věnujeme úsporám provozních
nákladů. V listopadu jsme uspořádali elektronickou aukci na výběr dodavatele elektrické
energie a plynu od ledna 2012 nejen pro město, ale i pro naše příspěvkové organizace.
Ráda bych i touto cestou poděkovala kulturní komisi v čele s naší zastupitelkou paní Zdeňkou
Ortovou. Ve spolupráci se základní i základní uměleckou školou, pracovníky našeho
městského úřadu i dalšími aktéry uspořádala velmi zdařilou tradiční Adventní neděli spojenou
letos nejen s rozsvícením vánočního stromu, ale i s rozsvícením osvětlení mariánského
sloupu. Kulturní komise již nyní ve spolupráci s občanským sdružením Človíček, velvarskými
školami a dalšími občany či institucemi připravuje oslavy 530. výročí povýšení Velvar na
město a 130. výročí zahájení provozu železnice z Kralup nad Vltavou do Velvar na 28. dubna
příštího roku.
Kulturní život ve městě je již řadu let spojen s oběma našimi kulturními složkami, muzem i
knihovnou. Přestože činnost muzea je nyní komplikována stěhováním a přesuny, konaly se
tradiční koncerty z cyklu Dvořákovy Velvary i příležitostné výstavy v přízemních výstavních
prostorách. Našim knihovnicím se mimo jiné podařilo pozvat další zajímavé hosty v rámci
cyklu Aby řeč nestála.
Dovolte mi, abych na závěr své zprávy poděkovala Vám, vážené kolegyně a kolegové, a všem
pracovníkům Městského úřadu ve Velvarech za spolupráci v roce 2011 a vyjádřila naději, že
katastrofické scénáře ekonomického vývoje se nenaplní a rozvoj ekonomiky a tím i naplnění
příjmové stránky našeho rozpočtu nám umožní realizovat další projekty ku prospěchu našeho
města.
Ve Velvarech dne 15. 12. 2011
Ing. Jitka Linhartová

