Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 30. 3. 2009
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jako obvykle na začátku veřejného zasedání zastupitelstva města
informovala o dění ve městě v 1. čtvrtletí letošního roku.
Velkým problémem letošního roku se jeví nejistota v naplnění příjmů rozpočtu města. Je
zcela jasné, že v současném období krize budou daňové příjmy nižší než jsme předpokládali,
v tuto chvíli však nevíme, o jak velký propad se bude jednat. Máme rozpracované některé
investiční akce, na něž jsme dostali dotaci a na jejichž spolufinancování vynakládáme
prostředky z městského rozpočtu. V případě, že by nám naše vlastní zdroje nestačily, museli
bychom si vzít úvěr.
Začátek roku se nesl ve znamení příprav několika projektů: Jednou z největších investic
v letošním roce je rekonstrukce a oprava budovy základní školy. Na tuto akci jsme obdrželi
příslib dotace ve výši 15 mil. ze všeobecné pokladní správy a zároveň jsme žádali o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. O přidělení dotace z tohoto
programu nebylo dosud rozhodnuto, zatím jsme dostali informaci o tom, že jsme splnili
podmínky přijatelnosti. Na rekonstrukci jsme nechali zpracovat projekt a proběhlo výběrové
řízení na dodavatele. Rekonstrukce bude probíhat hlavně v období hlavních prázdnin, ale část
prací musí být provedena již koncem školního roku a část prací na počátku příštího školního
roku, což si vyžádá určitá omezení ve výuce. Proto prosím Vás, občany, jejichž děti
navštěvují základní školu, o maximální pochopení.
I přesto, že letošní zima k nám nebyla příliš přívětivá, pokračovala výstavba vodovodu. Na
Velké Bučině jsou již dokončeny vodovodní řady a pokračuje výstavba přípojek, v Ješíně byla
ve druhé polovině března zahájena výstavba řadů, průběžně budou také realizovány přípojky.
Výstavba inženýrských sítí s sebou přináší vždy určitá omezení, přesto věřím, že se nám tuto
akci podaří zdárně ukončit v plánovaném termínu.
V únoru letošního roku jsme podali žádost o dotaci na výstavbu kanalizace na Nových Uhách
a v Malovarské ulici, o tom, zda jsme byli úspěšní, se dozvíme v letních měsících tohoto roku.
V letošním roce oslaví naši hasiči 145. výročí založení prvního dobrovolného hasičského
sboru v Čechách. Budova hasičské zbrojnice již několik let volá po rekonstrukci, proto jsme
požádali o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, dotace nám byla přiznána.
V rámci této akce budou zejména vyměněna garážová vrata a okna a budou provedeny úpravy
sociálního zařízení.
Rovněž budova bývalé synagogy, v níž v současné době sídlí základní škola, prochází
postupně rekonstrukcí. V letošním roce bude provedena výměna oken, na niž jsme obdrželi
dotaci ve výši 110 tis. Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.
Přestože nemáme peněz nazbyt, snažíme se podporovat místní spolky a sdružení. V rámci
letošního rozpočtu jsme měli vyčleněnou částku 200 tis. Kč na příspěvky těmto institucím.
O rozdělení prostředků rozhodla rada v únoru tohoto roku, bylo zveřejněno ve Zpravodaji i na
webových stránkách města.

V uplynulých dvou letech proběhla rozsáhlá a nákladná rekonstrukce krovu a střechy budovy
Panské hospody. Na této budově zbývá ještě dokončit statické zajištění, omítky a průchod, na
tyto práce máme příslib dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón z Ministerstva kultury ve výši 1 015 tis. Kč.
Ne vždy jsme v získávání dotací úspěšní – bohužel jsme letos neobdrželi dotaci z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje na vybudování lanového hřiště na Velké Bučině.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva byl přítomen plk. Marták, který nás seznámil se
svým stanoviskem ohledně setrvání obvodního oddělení policie ČR ve Velvarech. Od té doby
proběhlo několik jednání. Prostory v přízemí, které by obvodní oddělení využilo pro své
rozšíření, však k rozšíření pobočky potřebuje Česká spořitelna. Rada rozhodla, že tyto
prostory pronajme České spořitelně a policii budou nabídnuty prostory v přízemí po uvolnění
bytu.
Již několik let řešíme problémy s hustotou dopravy ve městě a s rychlostí projíždějících
vozidel. Využijeme dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury a požádáme o
dotaci na instalaci dvou světelných informativních měřičů rychlosti. Pokud dotaci obdržíme,
necháme měřiče nainstalovat do ulice Za Roudnickou branou ve směru od Černuce a do
Ješína poblíž autobusové zastávky ve směru od Slaného.
Na Městském úřadu dochází k personální změně, po odchodu Ing. Chejnovské z pozice
vedoucí odboru hospodářsko správního k 31. 1. 2009 byla vedením odboru dočasně pověřena
paní Jitka Urbánková. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této pozice,
v následujících dnech zasedne výběrová komise, aby z došlých přihlášek vybrala
nejvhodnějšího kandidáta.
Včera se v Městském muzeu konal první letošní koncert z cyklu Dvořákovy Velvary, na nějž
jsme dostali dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje ve výši 15 tis. Kč. Závěrem mi
dovolte, abych Vás pozvala na nejbližší akce konané ve městě, a to na sobotu 4. dubna, kdy se
bude konat druhý ročník Vajíčkobraní, a na pondělí 13. dubna na Velikonoce natvrdo.
Ve Velvarech dne 30. 3. 2009

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

