Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary
dne 26. 9. 2011
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
na začátku veřejného zasedání mi dovolte několik informací o dění ve městě v období od
posledního veřejného zasedání.
V červnu byl zahájen provoz na Víceúčelovém sportovním a dětském hřišti. Správcem hřiště se stal
pan Podivínský, začátkem července jej nahradil pan Mašek. Oba pánové udržovali a udržují hřiště
ve vzorném pořádku. Trápí nás však neukázněnost některých návštěvníků, drobný vandalismus a
krádeže. Je na nás všech, jak dlouho a v jakém stavu nám bude hřiště sloužit. Apeluji na rodiče, aby
v tomto duchu vedli své děti. Dovolte mi jeden z posledních případů: děti často házely do
doskočiště pro skok daleký kameny. Aby doskočiště ochránil, nainstaloval správce hřiště na toto
doskočiště plachtu. Karabiny upevňující plachtu zde vydržely asi 2 hodiny. Materiální škoda cca
400 Kč není tak velká, jako škoda morální...
V pátek 16. 9. 2011 proběhla kontrola tohoto projektu ze strany poskytovatele dotace – Úřadu
regionální rady. Kontrola neshledala žádné nedostatky, byl dán pokyn k proplacení dotace. Projekt
byl částečně financován i z FROM (Fond rozvoje obcí a měst). Díky úspoře dosažené při
výběrovém řízení zůstala část dotace nevyčerpána, požádali jsme o změnu účelu této nevyčerpané
části na vybudování skateparku v blízkosti Malovarského rybníka, o této změně však dosud nebylo
rozhodnuto.
Po dokončení stavby kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách začalo napojování
nemovitostí na kanalizační řady. Při stavbě prováděl poskytovatel dotace – Státní fond životního
prostředí – kontroly průběžně, i na této stavbě nebyly shledány žádné nedostatky, a proto může být i
poslední část dotace městu proplacena.
Proběhla i kontrola poskytovatele dotace – Státního zemědělského a intervenčního fondu – akce
Zlepšení přístupu k Mateřské škole Velvary, i tato kontrola neshledala nedostatky a dotace může být
proplacena.
Byla dokončena oprava krovu a střechy budovy radnice, při letošní druhé etapě nám přálo počasí a
nedošlo k žádné materiální škodě. Oprava je částečně kryta dotací z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Požádali
jsme o zvýšení původně přidělené dotace (840 tis. Kč) a obdrželi jsme navíc 120 tis. Kč. V přízemí
radnice byla provedena chemická injektáž a sanační omítky, výmalba průjezdu však z důvodu
použité technologie bude provedena až v jarních měsících.
V současné době probíhá rekonstrukce ulic Sokolská – Čechova 1. etapou, v níž bude
zrekonstruováno 83 m vozovky a budou vybudovány vstupy a vjezdy k nemovitostem v Čechově
ulici. Dodavatelem stavby je Stavební firma NEUMANN, s. r. o. Stavba je částečně financována z
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu administrované prostřednictvím Místní akční
skupiny Přemyslovské střední Čechy. Předpokládáme, že žádost o dotaci na 2. etapu podáme v
další výzvě, která by měla být vyhlášena začátkem roku 2012.
V těchto dnech již měla probíhat rekonstrukce uličky vedoucí od fortny směrem k fotbalovému
hřišti. Dodavatelem stavby je firma Rybář stavební, s. r. o. Při přípravě stavby dodavatel pomocí
sondy zjistil, že kabelové vedení společnosti O2 je uloženo příliš mělce. Stavba se tím zkomplikuje,
tzn. prodraží a prodlouží se termín - část výkopů poblíž vedení musí být totiž provedena ručně.
V těchto dnech probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele akce Hřiště pro naše kamarády, které
bude vybudováno na Velké Bučině v blízkosti rybníka. Na tento projekt jsme žádali o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj. V jarním termínu nám dotace přiznána nebyla, ale protože
poskytovatel nevyčerpal všechny určené prostředky, provedl dodatečné rozdělení a dostalo se i na
nás. Předpokládané náklady na projekt jsou více než 500 tis. Kč, dotace z MMR činí 365 tis. Kč.
Při realizaci akcí s využitím dotací je nejčastějším způsobem financování tzv. předfinancování, tzn.,
že celá akce je uhrazena z rozpočtu města a následně po kontrole ze strany poskytovatele dotace je
dotace proplacena. Nyní v závěru roku, kdy jsou akce zkontroloválny a jsou propláceny, budeme

mít na účtech finanční prostředky k zahájení dalších akcí.
V nejbližší době proběhnou dílčí opravy některých komunikací. V případě části Primátorské ulice
již dílčí opravy ztrácejí smysl a je třeba přistoupit k celkové opravě této komunikace. Rada rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, oprava však proběhne pouze v případě, že rozpočtovým
opatřením zastupitelstvo přidělí dostatek finančních prostředků v položce „silnice“. Ve špatném
stavu jsou i jiné komunikace, projektová příprava na jejich opravu proběhne v zimních měsících
tak, aby na jaře příštího roku mohly být některé opravy provedeny. Jedná se zejména o některé
komunikace na Velké Bučině a v Ješíně, o Komenského ulici atd. Připravujeme také postupnou
revitalizaci stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, v letošním roce bychom rádi realizovali 6
těchto stanovišť – nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Jedinou částí města, kde dosud nebylo veřejné osvětlení, byla donedávna Malá Bučina. V
uplynulém období se občané Malé Bučiny veřejného osvětlení konečně dočkali. V říjnu – listopadu
tohoto roku bude zřízeno osvětlení mariánského sloupu a bude provedena rekonstrukce části
veřejného osvětlení na náměstí (mimochodem podzemní vedení ke stožárům veřejného osvětlení je
z roku 1945!). V letošním roce bude dále zřízeno veřejné osvětlení v Malovarské ulici směrem k
Horovu mlýnu v souvislosti s akcí firmy ČEZ, která připravuje položení vedení nízkého a vysokého
napětí a stavbu trafostanice v této lokalitě.
Od září jsme přijali do technické čety na zkrácený úvazek pracovnici s odborným zahradnickým
vzděláním. Věřím, že jste i za tak krátkou dobu její práce již zaznamenali její zásahy do vzhledu
města. V současné době má připraveny návrhy na ozelenění části náměstí i dalších veřejných
prostranství.
Pracovníci technické čety kromě svých běžných činností (úklid, sekání trávy atd.) pracovali na
drobných opravách chodníků, např. ve Slánské a Sokolské ulici, a osadili na náměstí nové lavičky, v
jejich instalaci budou pokračovat i v následujících týdnech.
Vážené kolgyně a kolegové, určitě sledujete ve sdělovacích prostředcích zprávy o přípravě zákona o
rozpočtovém určení daní, tzv. RUD. Svou podporu připravovanému zákonu jsme spolu s panem
tajemníkem vyjádřili účastí na demonstraci starostů na náměstí Jana Palacha a před Úřadem vlády v
Praze 21. září. Zákon má odstranit diskriminaci obcí naší velikosti při rozdělování tzv. sdílených
daní. Přijetí zákona ve znění, jaké připravilo ministerstvo financí, by našemu městu přineslo ročně
navíc 9 mil. Kč!!! Jistě si každý z nás dokáže představit, co by se za tyto peníze nechalo udělat!
Velkým problémem našeho města je porušování obecně závazných vyhlášek i dalších právních
předpisů. Naše trpělivost již přetekla, a proto jsme připravili návrh na zřízení městské policie – je
zařazen jako samostatný bod jednání dnešního veřejného zasedání.
A nyní pár slov o dění v oblasti kultury. Ve středu 21. září pořádaly naše knihovnice další z besed s
osobnostmi kulturního života. Tentokrát navštívil naši knihovnu známý spisovatel Michal Viewegh
a mohu potvrdit, že hodina strávená v jeho společnosti byla velmi příjemná. V sobotu se v sále
Základní umělecké školy konalo divadelní představení Don Quijote de la Ancha, které si však
bohužel nenašlo dost početné publikum – možná i z důvodu krásného slunečného odpoledne.
Koncerty pořádané Městským muzeem i akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví se
setkaly se zájmem občanů. Naše kulturní komise připravuje tradiční Adventní neděli a již nyní s
předstihem oslavy 530. výročí povýšení Velvar na město a 130. výročí železnice z Kralup nad
Vltavou do Velvar.
Na závěr mi dovolte tlumočit pozvánku občanského sdružení Natvrdlí na Velvarské hry a Slavnosti
stromu, které se budou konat o státním svátku v pátek dne 28. října 2011.
Děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 26. září 2011

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

