Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 31. 3. 2010
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vás jako obvykle seznámím s děním ve
městě v 1. čtvrtletí tohoto roku i s akcemi připravovanými v nejbližší době.
V letošním roce nás čekají dvoje volby, termín parlamentních voleb je již znám, budou se konat ve
dnech 28. - 29. května 2010, volební okrsky i volební místnosti zůstanou beze změny.
V zimních měsících jsme se potýkali s přívaly sněhu. Pracovníci technické čety pracovali i o
víkendech, při odklízení sněhu z chodníků jim práci usnadnil nově zakoupený zametací stroj.
Odklízení sněhu z místních komunikací a náměstí jsme zajišťovali dodavatelským způsobem,
celkové náklady činily 24 tis. Kč.
Naší největší investiční akcí v letošním roce je výstavba kanalizace v Malovarské ulici a na Nových
Uhách. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci cca 14 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, ihned po uzavření smlouvy o dílo
může výstavba začít. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat dotaci, přesto podíl města na této
akci (předpokládá se cca 4,3 mil. Kč) je pro náš rozpočet velmi zatěžující.
V únoru letošního roku se propadla část kanalizace v ulici Za Roudnickou branou. To, že tento úsek
kanalizace v délce více než 90 m je ve špatném stavu, bylo zjištěno již asi před 10 lety, kdy probíhal
kamerový průzkum v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod a hlavního kanalizačního
přivaděče k ČOV. Nyní je však třeba tuto havárii urychleně řešit. Zadali jsme vypracování
projektové dokumentace a nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Věřím, že se nám
podaří co nejrychleji tuto situaci vyřešit, bude to však velký zásah do rozpočtu města.
Problematických kanalizačních úseků je ve městě ještě několik. Nevyhovující část stávající
kanalizace v Malovarské ulici bude rekonstruována v souvislosti s novou výstavbou. Nyní se
připravuje projekt na odkanalizování Pivovarské ulice.
Další velkou investiční akcí, se kterou je však v rozpočtu na letošní rok již počítáno, je výměna
oken v poslední z našich „školních“ budov, a to v budově Základní umělecké školy. Výběrové
řízení na dodavatele již proběhlo a akce bude co nejdříve zahájena. Náklady na výměnu oken jsou
cca 500 tis. Kč.
Koncem loňského roku došlo k přerušení přívodu elektřiny do budovy školní jídelny. Tuto havárii
jsme vyřešili samostatným napojením budovy školní jídelny z trafostanice, náklady na tuto akci
byly cca 100 tis. Kč, ani s těmito náklady náš rozpočet nepočítal.
V nejbližší době bude ČEZ provádět rekonstrukci vedení nízkého napětí na Radoviči, v této
souvislosti musíme provést neplánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě, opět nad
rámec schváleného rozpočtu.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón máme
letos příslib dotace ve výši 645 tis. Kč. V souladu s Programem regenerace schváleným
zastupitelstvem v roce 2008 plánujeme v letošním roce obnovu historického schodiště v budově
radnice a 1. etapu opravy krovu této budovy.
Odbor správy majetku provedl kromě běžných revizí a oprav rekonstrukci tzv. „holobytu“ v čp.
105 a bytu v čp. 59 Pražské ulici.
Letitým problémem nejen našeho města je přemnožení holubů, kteří působí značné škody nejen na
majetku města, ale i na majetku občanů. V předchozích letech docházelo k nárazovému odstřelu
holubů, do kterého se zapojili členové mysliveckého sdružení, tento způsob nebyl příliš efektivní.
V loňském roce jsme poprvé využili služeb specializované firmy, která provádí klecový odchyt.
Populace holubů byla významně oslabena, proto jsme i pro letošní rok s touto firmou uzavřeli
smlouvu. Doplněním klecového odchytu bude v letošním roce i odstřel holubů. Věříme, že
spojením obou těchto povolených způsobů se podaří holubí hejno významně oslabit.
Nedořešena je stále otázka převodu kostela sv. Jiří z církve do majetku města. V lednu letošního
roku měli zastupitelé možnost se podívat do interiéru kostela a shlédnout inventář, který je bohužel
ve velmi špatném stavu. Jednání s Arcibiskupstvím pražským budou pokračovat.

Je třeba si uvědomit současný stav státního rozpočtu, na který jsou rozpočty obcí navázány velmi
úzce – hlavním příjmem rozpočtu obcí je tzv. podíl na sdílených daních. Jak už jsem Vás dříve
informovala, v roce 2009 byly daňové příjmy města o 2,7 mil. nižší než v roce 2008. Obávám se, že
ani rok 2010 nebude pro náš rozpočet příznivý. Máme sice v současné době rezervu, která je
připravena na spolufinancování projektů, na které se nám podaří získat dotaci, ale přicházejí
havarijní stavy, o kterých jsem Vás informovala a které tuto rezervu rázem ztenčí.
Významným zdrojem financování města jsou dotace, snažíme se o jejich získávání všude tam, kde
je to možné a účelné. V závěru loňského roku jsme podali 6 žádostí do krajských fondů a 1 žádost
do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, o výsledku řízení nemáme dosud
informaci, přesto jsme již v předstihu objednali vypracování prováděcího projektu na hřiště za
Sokolovnou. Podali jsme i žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím
Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy na 2. etapu opravy hasičské zbrojnice ve výši
více než 400 tis. Kč, při hodnocení v MAS jsme uspěli, proto doufáme, že tuto dotaci ze SZIFu
obdržíme.
I v letošním roce jsme v rozpočtu počítali s navýšením počtu nádob na biologické odpady, všechny
nádoby již byly rozvezeny a v sobotu 3. dubna začne pravidelný svoz těchto odpadů. Tato služba se
setkala velmi kladným ohlasem.
Na základě požadavků občanů na obnovení velvarských trhů jsme oslovili pořadatele slánských trhů
a mohu Vám sdělit, že trhy se ve Velvarech budou konat každý první pátek v měsíci počínaje
květnem od rána do odpoledních hodin.
Velmi si vážíme všech, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu (a mnohdy i na vděk)
dělají něco pro ostatní, ať už jsou to sportovní kluby, občanská sdružení či školy. Podporujeme
jejich činnost tím, že jim poskytujeme část prostředků na jejich činnost ve formě grantů, v letošním
roce jsme rozdělili 400 tis. Kč. Některé akce spolufinancované z grantů se již uskutečnily, např.
Pukavec Cup nebo Vajíčkobraní či cestovatelský večer, a setkaly se s kladným ohlasem
zúčastněných. Městské muzeum pořádá pravidelně v nově zrekonstruovaných výstavních
prostorách i ve stálé expozici výstavy, jejichž vernisáže se setkávají se stále větším zájmem
veřejnosti. Letošní cyklus koncertů v rámci tradičních Dvořákových Velvar byl zahájen vskutku
skvostným koncertem světoznámého kytarového virtuóza profesora Štěpána Raka, secesní sál
muzea při tomto koncertu doslova praskal ve švech.
Snažíme se o co nejlepší informování občanů o dění ve městě, ať už prostřednictvím Zpravodaje
nebo pomocí webových stránek. Řada občanů využívá i službu informování prostřednictvím
textových zpráv, noví zájemci o tuto službu se mohou na městském úřadu přihlásit.
Snažíme se zlepšovat životní prostředí ve městě. V minulých letech jsme dokončili výsadbu stromů
a keřů v prostoru za Panskou hospodou a u zdravotního střediska, byly vysázeny stromy v
Malovarské ulici i dosázeny některé chybějící stromy v dalších částech města. V současné době
máme připraven velký projekt na výsadbu cca 250 stromů po celém městě a vyhlašujeme akci
Adoptujte si svůj strom! Věřím, že se myšlenka společného postupu při zlepšování města, v němž
žijeme, uchytí a že se akce zúčastní všichni, kterým na Velvarech záleží.
Ve Velvarech dne 31. 3. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

