Zpráva starostky na zasedání městského zastupitelstva dne 18. 3. 2008
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s děním ve městě od minulého zasedání městského
zastupitelstva, tj. od 19. prosince 2007.
Na úvod jedna dobrá zpráva: bylo završeno několikaleté úsilí, od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových jsme do majetku města převzali nejen budovu školní jídelny ale i
muzejní sbírky.
I v tomto období pokračovaly práce na projektech na velké investiční akce: na výstavbu
Kulturního a sportovního centra rekonstrukcí a dostavbou bývalého kina a sokolovny,
výstavbu kanalizace na Velké Bučině, Nových Uhách a v Ješíně a výstavbu vodovodu v
Ješíně (projektová dokumentace na výstavbu kanalizace v Malovarské ulici a vodovodu na
Velké Bučině je již hotova). V lednu jsme podali dvě žádosti o dotace, a to na výstavbu
vodovodu na Velké Bučině a v Ješíně a na zateplení mateřské školy. V těchto dnech
připravujeme podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace z Operačního programu Životní
prostředí.
Pokračují také práce na projektové přípravě obchvatu Velvar, tj. přeložky silnice II/240 od
Černuce na křižovatku silnice I/16 u Nových Uhů. Investorem této akce, která by našemu
městu velmi pomohla, je Středočeský kraj. Studie obchvatu je již hotova a my věříme, že se
podaří vyřešit problém týkající se vlastnictví pozemků na plánované trase.
Odbor správy majetku pokračoval na údržbě a opravách bytového a nebytového fondu. Z akcí
realizovaných v tomto období jmenuji výměnu oken v čp. 9 a opravu komínu a části střechy
v čp.193 ve Slánské ulici. V tomto domě byl zjištěn havarijní stav krovu, v brzké době bude
nutná celková oprava. Začala 2. etapa rekonstrukce střechy na zdravotním středisku, byla
provedena výměna okna a oprava omítek v průjezdu městského muzea. Od společnosti OCÉ
jsme obdrželi darem kopírovací stroj v hodnotě 250 tis. Kč.
Největší akcí však je pokračující rekonstrukce krovu a střechy Panské hospody. Požádali jsme
stejně jako v loňském roce Ministerstvo kultury o dotaci z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, máme příslib dotace ve výši 540 tis.
Kč.
Z dalších realizovaných akcí jmenuji vyčištění odpadní stoky na Nových Uhách, prodloužení
veřejného osvětlení ve Školní ulici, osazení chybějících dopravních značek a odpadkových
košů. Technickou četu jsme vybavili repasovaným vozidlem Multicar, jedno z původních
vozidel tohoto typu se chystáme prodat.
Velice nás trápí krádeže a vandalismus. Škodu téměř 20 tis. Kč způsobili zloději kovů tím, že
ukradli za bílého dne mříže kanalizační vpusti na Velké Bučině. Škody, které se jen těžko
vyčíslují, způsobili vandalové u studánky na Radoviči, na hřbitově a v areálu Malovarského
rybníka. Částky, které vynakládáme na odstranění vzniklých škod, nám budou chybět v
rozpočtu města na jiné účely.
Dne 1. března se nad územím celé republiky přehnala vichřice, která způsobila miliónové
škody. Majetek města tentokrát nebyl poškozen, došlo pouze k dlouhodobému výpadku

dodávky elektrického proudu v některých částech města. Velmi poškozeny však byly dvě
nemovitosti v soukromém vlastnictví v Ješíně.
Snažíme se neustále zlepšovat služby občanům. Přestože jsme v lednu tohoto roku obdrželi
cenu Ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu
veřejné služby“ za rok 2007, je pro nás největším oceněním pochvala občanů, kteří byli
spokojeni s vyřízením jejich záležitosti. Od počátku ledna si mohou občané v rámci systému
Czech Point zařídit na našem městském úřadu výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a
živnostenského rejstříku, největší zájem je zatím o výpis z rejstříku trestů. Občané oceňují to,
že je pro ně tato služba rychlá a snadno dostupná. Snažíme se občanům všemožně vyjít vstříc
i mimo úřední hodiny, museli jsme však přistoupit k omezení provozu na městském úřadu
tím, že v pátek je budova úřadu pro veřejnost zavřena. Vyskytne-li se však naléhavá potřeba
vyřídit určitou záležitost, je možné se telefonicky domluvit i na tento den. Ve snaze zlepšit
informovanost občanů jsme zavedli zkušebně službu informování občanů pomocí krátkých
textových zpráv (SMS). Této nabídky dosud využilo pouze 47 občanů. Ti, kteří již službu
využívají, jsou s ní spokojeni. Zkušební provoz jsme prodloužili do 30. 6. 2008. Webové
stránky města si denně prohlédne přibližně 150 návštěvníků, věřím, že oceňují jejich inovaci.
Občanům, kteří mají k dispozici internetové připojení, nabízíme spojení prostřednictvím
programu Skype, skypové adresy naleznete na webových stránkách města. Občané se na nás
mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem či problémem, na anonymy však reagovat
nemůžeme.
Archiv hlavního města Prahy požádal město Velvary o zapůjčení obrazu Václava Brožíka
Husitka na výstavu „Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15. - 19. století“. Tato
výstava se bude konat v jarních měsících v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Vážení kolegové, vážení občané, na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozvala na první
ročník velvarského Vajíčkobraní, které se bude konat v neděli 23. března od 13:00 hodin na
náměstí Krále Vladislava.
Ve Velvarech dne 18. března 2008
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

