Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 29. 6. 2010
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vás jako obvykle seznámím s děním ve
městě ve 2. čtvrtletí tohoto roku i s akcemi připravovanými na nejbližší období.
V rozpočtech měst a obcí se krize projevuje se zpožděním, proto i letos očekáváme značný propad
daňových příjmů, tj. podílu na sdílených daních. V roce 2009 byly daňové příjmy města o 2,7 mil.
nižší než v roce 2008, letošní rok je ještě horší, jen za prvních pět měsíců jsou již daňové příjmy
nižší o 774 tis. Kč, tj. o 7,5 %, oproti stejnému období loňského roku. Rezerva, kterou se nám
podařilo vytvořit na spolufinancování projektů, nám zatím umožňuje ve všech projektech
pokračovat.
Naší největší investiční akcí v letošním roce je výstavba kanalizace v Malovarské ulici a na Nových
Uhách, tato akce je částečně financována z dotace z Operačního programu Životní prostředí. Ve
výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby – Stavební firma NEUMANN s. r. o. Začátkem
června byly zahájeny práce na Nových Uhách, po jejich dokončení plynule naváže realizace v
Malovarské ulici. V těchto dnech probíhá uzavírání smluv s majiteli nemovitostí, kteří na přípojku
na veřejné části přispívají částkou Kč 2 000,--. Takto nízká částka spoluúčasti mohla být stanovena
proto, že dotace z OPŽP zahrnuje i přípojky na veřejné části, na rozdíl od dotací z Ministerstva
zemědělství, které poskytuje dotaci pouze na řady, jak tomu bylo při stavbě vodovodu v Ješíně na
na Velké Bučině.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsem Vás informovala o havárii kanalizačního řadu v ulici Za
Roudnickou branou. Oprava této části kanalizace již byla provedena včetně dokončení terénních
úprav. Děkuji ještě jednou touto cestou všem majitelům dotčených nemovitostí za trpělivost a
pochopení při řešení této havarijní situace.
V pondělí 28. 6. 2010 byla zahájena výměna oken v budově Základní umělecké školy. Jedná se o
poslední „školní“ budovu, v níž byla ještě původní nevyhovující okna. Výměnou oken dojde nejen
k významnému zlepšení vzhledu budovy, která je v památkové zóně, ale také ke značné úspoře
plynu při vytápění budovy.
V souvislosti s rekonstrukcí vedení nízkého napětí na Radoviči, jejímž investorem byl ČEZ, byla
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v této lokalitě, byla rovněž provedena oprava
zhroucené části ohradní zdi na hřbitově ve Velvarech.
Máme vypracován plán oprav ulic a chodníků, v letošním roce budou opraveny výtluky, které se v
ulicích objevily po zimě, zcela novou technologií, tato oprava by měla být nejen kvalitnější, ale i
levnější. V dohledné době bude provedena rekonstrukce chodníků v Pražské ulici, po mnoha letech
z chodníků zmizí nevzhledné asfaltové pásy, které vznikly před mnoha lety v souvislosti s
pokládáním inženýrských sítí.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón jsme
letos dostali příslib dotace ve výši 645 tis. Kč. V souladu s Programem regenerace schváleným
zastupitelstvem v roce 2008 jsme připravili obnovu historického schodiště v budově radnice a
opravu krovu této budovy. V souvislosti s úsporami ve státním rozpočtu však došlo k tomu, že byla
původně přislíbená kvóta snížena o 15 %. Protože již akce byla připravena, navrhuje rada
zastupitelstvu schválit akci v původní výši a chybějících 15 % zafinancovat z rozpočtu města. Při
této příležitosti bych chtěla požádat všechny občany o pochopení, protože při realizaci těchto akcí
bude třeba do určité míry omezit chod městského úřadu.

Významným zdrojem příjmů pro financování investičních projektů jsou dotace. V závěru loňského
roku jsme podali 6 žádostí o dotaci do krajských fondů a 1 žádost do Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Čechy. Jsem moc ráda, že Vám mohu sdělit dobrou zprávu: Obdrželi
jsme dotaci z ROP ve výši téměř 4,8 mil. Kč na výstavbu víceúčelového sportovního a dětského
hřiště za Sokolovnou a dotaci 3,9 mil. Kč z FROM na tuto akci. V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby, ihned po jeho skončení bude stavba zahájena. Věřím, že toto toužebně
očekávané hřiště přiláká řady sportovně naladěných občanů. Hřiště bude v době školní výuky
sloužit všem velvarským školám, v odpoledních hodinách a o víkendech bude k dispozici široké
veřejnosti.
Z humanitárního fondu jsme obdrželi dotaci 351 tis. Kč na zakoupení auta pro pečovatelskou
službu. Auto, které dosud pečovatelská služba využívá, má platný technický průkaz pouze do
července letošního roku, dotace tak „přišla“ v pravou chvíli.
Naše žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny
Přemyslovské střední Čechy na 2. etapu opravy hasičské zbrojnice ve výši více než 400 tis. Kč byla
MAS podpořena. Výběrové řízení na dodavatele stavby již bylo provedeno, s realizací započneme
ihned po podpisu smlouvy se SZIF.
V loňském roce jsme připravili projekt tří bezbariérových chodníků. V květnu tohoto roku jsme
podali žádost o dotaci na SZIF prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy
na výstavbu chodníku z náměstí k mateřské škole, naše žádost byla MAS podpořena, věříme, že
dotaci obdržíme a nejpozději v jarních měsících příštího roku chodník vybudujeme.
MAS Přemyslovské střední Čechy připravuje ve spolupráci s MAS Říčansko projekt MASka
teenagerům. Do tohoto projektu jsme se spolu s dalšími 5 obcemi přihlásili, pokud bude projekt
realizován, dočkají se naši vyznavači skateboardingu místa pro své aktivity.
Stále nedořešena je otázka převodu kostela sv. Jiří z církve do majetku města. Překážkou pro
převod se stal požadavek církve spolu s kostelem předat i inventář. Inventář je, jak jsme se na místě
přesvědčili, v tak žalostném stavu, že jeho převzetí do zápůjčky by pro nás bylo neúměrným
závazkem. Protože naše volební období se chýlí k závěru, navrhuji ponechat tuto problematiku nově
zvolenému zastupitelstvu.
Na základě požadavků občanů na obnovení velvarských trhů jsme navázali kontakt s novým
pořadatelem, trhy se budou konat vždy první pátek v měsíci. Věříme, že po pozvolném rozjezdu si
občané opět na trhy najdou cestu.
Městské muzeum pořádá v nově zrekonstruovaných výstavních prostorách, ve stálé expozici i v
prostorách Pražské brány pravidelné výstavy, jejichž vernisáže se setkávají se stále větším zájmem
veřejnosti. Městská knihovna kromě svých tradičních akcí pro malé čtenáře zve stále častěji i své
dospělé čtenáře k podvečerním posezením s významnými osobnostmi. I tyto akce si nacházejí stále
větší okruh příznivců.
Snažíme se neustále zlepšovat životní prostředí ve městě. V jarních měsících zahájila technická četa
pravidelný řez lip na náměstí. Tento řez musí být prováděn vždy po několika letech proto, že lípa je
vzrůstný strom, jehož koruna by zasahoval do oken přilehlých obytných domů. Při řezu stromů bylo
zjištěno, že jejich zdravotní stav je tak špatný, že budou muset být v dohledné době pokáceny.
Zahájili jsme proto neprodleně dosazování nových stromů, zvolili jsme však kultivar lípy s nižším
vzrůstem, proto nebude třeba provádět zásadní řez. Do vyhlášené výzvy Adoptujte si svůj strom se
zatím nepřihlásilo mnoho zájemců, věřím však, že tento projekt osloví lidi, kterým není životní
prostředí ve městě lhostejné.

Letošní jaro je příznivé pro růst trávy. V silách naší technické čety není to, aby vždy byla na všech
místech najednou posekána tráva. Obracím se na všechny občany, pokud mohou trochu pomoci při
sekání trávy na veřejném prostranství před svými domy, aby nám tímto způsobem pomohli.
Závěrem mi dovolte, vážení kolegové a vážení občané, abych Vám všem popřála hezkou
dovolenou.
Ve Velvarech dne 29. 6. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

