Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 15. 12. 2009
Vážení kolegové, vážení občané,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vás jako obvykle seznámím s děním ve
městě ve 4. čtvrtletí tohoto roku.
Nejprve pár informací o našich největších investičních akcích: Byla zcela dokončena výstavba
vodovodu na Velké Bučině a v Ješíně, řada občanů je již připojena nebo se k připojení na vodovod
chystá v nejbližší době. Jsme velmi rádi, že se podařilo umožnit téměř všem občanům města včetně
městských částí připojení ke zdroji pitné vody a tím vyřešit palčivý nedostatek pitné vody, který se
zejména na Velké Bučině a v Ješíně projevoval v letním suchém období.
Byla také dokončena rekonstrukce základní školy, která si vyžádala značné náklady kryté z větší
části z dotace Ministerstva financí. Věřím, že děti i jejich rodiče ocení zlepšení podmínek pro
vzdělávání. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala vedení školy a všem učitelům a provozním
zaměstnancům za vstřícnost a součinnost při této akci a všem rodičům za pochopení různých
omezení provozu školy.
V uplynulých týdnech byla dokončena rekonstrukce a oprava Panské hospody, která probíhala ve
třech etapách v letech 2007, 2008 a 2009. Tato náročná akce byla částečně financována z dotace z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury. Pokud by tato akce nebyla realizována, hrozil by naší významné nemovité
kulturní památce zánik.
Jak jsem Vás již dříve informovala, podařilo se nám získat dotaci ve výši více než 14 mil. Kč na
vybudování kanalizace v Malovarské ulici a na Nových Uhách, v současné době připravujeme
výběrové řízení na dodavatele stavby, stavba by měla být zahájena v jarních měsících roku 2010.
Odbor správy majetku pokračoval v opravách bytového a nebytového fondu. Byly provedeny
vnitřní úpravy ve 4 bytech v Pražské a Slánské ulici a v nebytových prostorech v Pražské ulici,
postupně byly prováděny opravy a revize plynových kotlů a elektroinstalací. Veřejné osvětlení bylo
doplněno o několik svítidel dle požadavků občanů, byly instalovány nové lavičky a odpadkové
koše, provedena oprava mostku v Ješíně a opravena propadlá kanalizace v Malovarské ulici. Byla
dokončena rekonstrukce výstavních prostor v přízemí Městského muzea, která byla z části kryta
dotací získanou prostřednictvím MAS Přemyslovské Střední Čechy.
V letošním roce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projektovou
přípravu výstavby bezbariérových chodníků. Jak jsem Vás již dříve informovala, SFDI nyní bude
podporovat pouze výstavbu chodníků u silnic II. a III. třídy, nikoliv u místních komunikací. Cestu k
mateřské škole budeme muset financovat z rozpočtu města, věřím, že se příjmová stránka rozpočtu
bude vyvíjet tak, aby realizace této tolik potřebné akce byla umožněna.
Náš městský úřad se zúčastnil pilotního projektu při zavádění datových schránek, od 2. listopadu již
tuto službu plně využíváme.
Všichni víme, že podíl na sdílených daních, který je hlavním zdrojem našich příjmů, nestačí na
financování všech našich potřeb. Žádáme o dotace všude, kde je to možné a účelné. V letošním roce
jsme obdrželi dotace ve výši Kč 23 681 230,-- Kč (viz přiložená tabulka), což považujeme za velký
úspěch.
Na jaře letošního roku jsme nebyli úspěšní v žádosti o dotaci na vybudování hřiště na Sokolovnou,

nyní existují dva vhodné dotační tituly, do obou programů žádosti opět podáváme. Kromě této
dotace budeme žádat, pokud to bude zastupitelstvem schváleno, o dotace na modernizaci
hasičského vozidla, na pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu, na opravu střechy na
budově kabin na fotbalovém hřišti, na opravu sochy Panny Marie Bolestné a na financování našeho
podílu na výstavbě kanalizace Malovarská, Nové Uhy. Věřím, že alespoň v některých programech
uspějeme.
Jsme velmi rádi, pokud se na některých akcích nebo činnostech sponzorsky podílejí místní občané a
firmy. Nejen že pomohou svou finanční podporou, ale vyjádří tak i sounáležitost k městu, ve kterém
žijí nebo pracují. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala firmě Zdeněk Tutr, autoelektrika, za
to, že financovala nejen osázení parčíku za Panskou hospodou v hodnotě 30 tis. Kč, ale i vysázení
leknínů na Malovarském rybníku a ozdravný řez stromů v parku u cukrovaru.
K 31. 12. 2009 končí naše dlouholetá spolupráce s manželi Poláčkovými. Manželé Poláčkovi
mnoho let jménem města navštěvovali naše občany při významných životních výročích a předávali
jim naše blahopřání. Dovolte mi, abych manželům Poláčkovým za tuto jejich prospěšnou činnost
poděkovala.
Vážení kolegové, vážení občané, ze sdělovacích prostředků jistě víte, že letošní zima přináší
novinku v péči o chodníky. O tzv. „chodníkovém zákoně“ toho bylo napsáno již dost. V oblastech s
nižší nadmořskou výškou nebývá obvykle mnoho sněhu, přesto Vás prosím, abyste, pokud Vám to
síly a čas dovolí, i nadále odklízeli sníh a sypali chodníky v blízkosti svého domu. Není v silách
naší technické čety, aby okamžitě po napadnutí sněhu bylo uklizeno v celém městě i v místních
částech.
V závěru mi, vážení kolegové, dovolte, abych poděkovala Vám i všem pracovníkům Městského
úřadu za spolupráci v tomto roce a abych Vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků a v
novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. A v úplném závěru mi dovolte, abych Vás
pozvala na tradiční Vánoční koncert do kostela sv. Kateřiny, který se koná 25. prosince 2009 v
16:00 hodin, a na novoroční ohňostroj, který bude odpálen na Nový rok v 18:00 hodin.
Ve Velvarech dne 15. 12. 2009
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

