Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 14. 6. 2011
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
v závěru čtvrtletí Vám jako obvykle podám souhrnnou informaci o dění ve městě.
V tomto období probíhalo několik investičních akcí, z nichž tři byly v minulých týdnech ukončeny.
V úterý 31. května jsme za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Ratha, senátora Mgr.
Dienstbiera a dalších hostů slavnostně otevřeli Víceúčelové sportovní a dětské hřiště. Průběh
stavby se neobešel bez komplikací. Již na minulém zasedání jsem Vás informovala o tom, že byla
zjištěna vysoká hladina spodní vody, tato skutečnost si vyžádala úpravu technického řešení, což si
vyžádalo zvýšené náklady hrazené z našeho rozpočtu, celkové náklady na stavbu hřiště dosáhly 7,4
mil. Kč. I přes komplikace se podařilo hřiště dokončit včas, zbývá už jen dosít trávu a o hřiště
pečovat. To není úkol jen pro správce hřiště, ale pro nás všechny, kteří na hřiště přijdou sportovat
nebo si pohrát se svými dětmi či vnoučaty. Radost z nově otevřeného hřiště nám zkazil zloděj, který
se hned první noc po otevření vloupal do uzamčeného areálu a odcizil 7 mřížek z odvodňovacího
žlábku. Ponechávám raději bez komentáře...
Kolaudací jsme dne 2. června ukončili stavbu kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách.
Jakmile obdržíme písemné vyhotovení kolaudačního souhlasu, vyzveme občany k napojení a k
uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod. V souvislosti se stavbou kanalizace jsme zlepšili
vzhled a kvalitu části tří komunikací: V Malovarské ulici byl zadlážděn asfaltový propadlý pás,
který zde vznikl v souvislosti se stavbou vodovodu před cca 15 lety. Přestože je Malovarská ulice
krajskou silnicí, museli jsme opravu částečně financovat z rozpočtu města, protože kraj nyní na
opravy nemá dostatek peněz. Byl zřízen nový povrch v části odbočky k Horovu mlýnu, zbývající
část ulice bude opravena v souvislosti se zasíťováním stavebních parcel vzniklých z pozemku
1414/1. Byla opravena i část komunikace na Nových Uhách, na této opravě se finančně podílel
majitel přilehlé nemovitosti pan Špalek, za což mu velice děkuji.
V prvním červnovém týdnu byla dokončena i akce Zlepšení přístupu k mateřské škole. Byl
postaven chodník od Panské hospody k můstku přes Bakovský potok a bylo zřízeno veřejné
osvětlení tohoto chodníku. Chodník se skládá ze tří částí: od Panské hospody se jedná o tzv.
chodník mlatový, tento povrch byl zvolen s ohledem na blízkost nemovité kulturní památky Panské
hospody. Dále pokračuje zámková dlažba pojízdná až k poslednímu vjezdu k nemovitosti a
nejblíže k můstku je zámková dlažba chodníková.
Již dlouho a oprávněně kritizovali občané Ješína chodník v nejhorším místě po levé straně příjezdu
od Velvar před odbočkou ke Kamennému Mostu. V uplynulých dnech byla dokončena celková
rekonstrukce tohoto chodníku v délce cca 200 m, kterou provedla stavební firma pana Štádlíka.
Připravujeme projekt pro územní řízení na opravu či stavbu dalších chodníků, mnohde jsou
komplikované vlastnické vztahy, přesto věřím, že se nám vše podaří připravit tak, abychom mohli
žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.
Druhou etapou pokračuje rekonstrukce krovu a střechy budovy radnice. Tentokrát nám přálo počasí,
vydatnější deště přišly až po zakrytí střechy, takže nenapáchaly žádné škody. Nyní probíhá výměna
poškozených stropních trámů a zhotovení vikýřů, což si vyžádá určitá omezení provozu úřadu.
Budou zřízeny podpěry stropů v 1. patře, bude omezen zejména provoz obřadní síně a mé
kanceláře. Ještě v tomto roce chceme realizovat rekonstrukci průjezdu radnice, nyní ve spolupráci s
památkáři a odbornými firmami hledáme optimální řešení vedoucí ke snížení vlhkosti zdiva.
Naše technická četa se kromě svých běžných činností zaměřila na drobné opravy chodníků, výsadbu
nových stromů, nyní je připravena instalace nových laviček na náměstí.

V majetku města je několik domů, které jsou ve špatném technickém stavu, jejichž rekonstrukce by
pro nás byla velmi nerentabilní a bylo by účelné je prodat – návrhy na vyhlášení záměru jsou
samostatnými body jednání tohoto veřejného zasedání.
Již několikrát jsem připomněla skutečnost, že podíl na sdílených daních, který je hlavním zdrojem
příjmů obcí a měst a který se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní, je pro obec naší velikosti
nejnižší. Blýská se na lepší časy, nyní je připravena novela zákona o rozpočtovém určení daní,
pokud bude tato novela schválena, měli bychom od roku 2013 mít na 1 občana 9 200,-- Kč místo
současných 6 800,--. Věřím, že tato novela parlamentem projede bez větších zásahů poslanců a že
nám umožní rozvoj města z vlastních zdrojů bez zdlouhavého a mnohdy marného žádání o dotaci.
Např. v závěru loňského roku jsme žádali o dotaci z několika krajských programů, bohužel jsme
neuspěli v žádném.
A na závěr trochu kultury: V uplynulých týdnech se konalo několik úspěšných a veřejností hojně
navštívených akcí, které byly v rámci grantového řízení podpořeny z našeho rozpočtu. Jednalo se
zejména o Vajíčkobraní a Dětský den, které pořádala agentura Človíček, divadelní a filmový
festival Natvrdel, který zorganizovalo o. s. Natvrdlí, Muzejní noc a vernisáže pořádané Městským
muzeem a v neposlední řadě besedy a autogramiády v naší knihovně.
Ve Velvarech dne 14. 6. 2011

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

