Zpráva starostky přednesená na zasedání městského zastupitelstva 19. prosince 2007
Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění ve městě od posledního zasedání zastupitelstva, tj. od
25. září 2007, do dnešního dne.
V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou ing. Tvrdého a
pracovními skupinami vypracovali návrh strategického plánu, který jste obdrželi a k němuž se váže
další bod jednání. Pokračují také práce na vypracování komunitního plánu sociálních služeb. Tento
plán tvoříme společně s okolními obcemi, je škoda, že ne všechny obce při tvorbě plánu
spolupracují.
Největší investiční akcí letošního roku je řešení havarijního stavu budovy čp. 10, tzv. Panské
hospody. V září 2007 byla zahájena rekonstrukce krovu, v období září – prosinec bylo na tuto akci
vynaloženo 3 340 tis. Kč, z toho je 1 668 tis. dotace z programu Regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón od Ministerstva kultury ČR. Práce na
záchraně budovy budou pokračovat i v příštím roce.
V říjnu a listopadu 2007 proběhla rekonstrukce části ulice Nábřeží vedoucí k bývalému hokejovému
hřišti. Celkové náklady na rekonstrukci povrchů a osazení veřejného osvětlení činily 667 tis. Kč. Ve
4. čtvrtletí prováděla firma Rekomont a. s. rekonstrukci plynovodu v Pražské ulici a ulici Karla
Krohna. Investorem byla Středočeská plynárenská a. s. Odbor správy majetku se snažil o to, aby
dopady na občany města byly co nejmenší a aby všechny povrchy ulic a chodníků byly dány do
původního stavu. Chtěli jsme využít této akce k tomu, abychom nahradili asfaltové pásy v
chodnících v Pražské ulici za mozaikovou dlažbu, ale bohužel se nepodařilo sehnat dodavatele.
Soukromý investor dokončil inženýrské sítě a komunikace v lokalitě pro výstavbu 31 rodinných
domů, výstavba v této lokalitě mohla být zahájena.
Odbor správy majetku prováděl opravy bytového i nebytového fondu (výměnu oken v čp. 268,
výměnu dveří v čp. 105 a 370, rekonstrukci ohřevu vody a ústředního vytápění v čp. 105 a 435,
výměnu střešní krytiny v čp. 65).
Citlivou záležitostí pro občany Velké Bučiny je žalostný stav kapličky. Na základě posouzení
statika byla vypracována projektová dokumentace na její rekonstrukci. Věřím, že v rozpočtu
vyčleníme dostatek finančních prostředků k tomu, aby celá rekonstrukce mohla být v roce 2008
provedena.
Na základě předchozího jednání s občany Velké Bučiny, kteří odebírají vodu z obecní studny, byl
vypracován hydrogeologický posudek. Zpracovatel posudku nedoporučil prohloubení studny,
protože by mohlo dojít ke snížení hladiny v okolních studnách. Věřím, že občané tuto situaci
pochopí. Na výstavbu vodovodu na Velké Bučině již bylo vydáno stavební povolení, nyní záleží jen
na tom, zda se nám podaří získat dotaci. Z rozpočtu města nelze tuto akci financovat.
Problematickou oblastí ve městě je i nadále bezpečnost. Trápí nás projevy vandalismu, ať už se
jedná o ničení květinové výzdoby, laviček, odpadkových košů, tak i aktivita tzv. sprejerů, kteří
zanechávají své stopy zejména na budově základní školy a školní jídelny. Finanční prostředky
vynaložené na odstranění vzniklých škod nám potom chybí jinde.
Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Obecní policií Koleč proběhlo již několikrát ve
městě měření rychlosti projíždějících vozidel. Ve dnech, kdy měření probíhá, se výrazně rychlosti

vozidel snižuje.
Rok 2007 byl rokem příprav na velké investiční akce. Byly zahájeny projektové práce na
zamýšlenou rekonstrukci a dostavbu bývalého kina a sokolovny, která má pracovní název Kulturní
a sportovní centrum. V současné době probíhá územní řízení. Byla dokončena projektová
dokumentace na výstavbu kanalizace v Malovarské ulici a zahájeny práce na projektech kanalizace
na Velké Bučině, v Ješíně a Nových Uhách. Dokumentace pro výstavbu vodovodu v Ješíně byla
upravena, v současné době je zažádáno o stavební povolení. Byly zahájeny práce na projektové
dokumentaci na výstavbu obchvatu Velvar (přeložka silnice II/240 od Černuce na silnici I/16),
investorem této akce je Středočeský kraj. Projektant již dokončil studii a v současné době probíhají
práce na projektu pro územní řízení.
Ráda bych touto cestou pochválila velvarské občany za to, že se výrazně zlepšuje třídění
komunálního odpadu. Výše příspěvků, které dostáváme od společnosti EKOKOM za třídění
odpadů, rok od roku roste. Od ledna 2008 přecházíme na nový způsob úhrady za vyvážení odpadů,
kdy svozové firmě budeme hradit nikoliv za počet vyvezených nádob, ale za skutečnou hmotnost
odpadů. Od dubna 2008 nově zavedeme vývoz biologických odpadů.
Od 1. ledna 2008 budou i na Městském úřadu ve Velvarech v rámci projektu Czech Point vydávány
výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, v průběhu roku 2008 i z
rejstříku trestů. Věřím, že občané města i okolních obcí tuto službu ocení.
Naší snahou je oživit kulturní a společenský život ve městě. Rozsvícení vánočního stromu spojené
s krátkým programem, který připravili učitelé a žáci ze základní a základní umělecké školy, SEV
Javory a pracovníci Městského muzea, přivedlo na náměstí řadu lidí, kteří se mnohdy po celý rok
nepotkají. Hlavní smysl podobných akcí je právě v setkávání lidí, to se myslím podařilo. Netradiční
předvánoční koncert skupiny Poutníci přilákal do sálu základní umělecké školy cca 70 diváků, kteří
při country hudbě prožili příjemný večer.
Na závěr mi vážení kolegové a vážení občané dovolte, abych Vás všechny pozvala na vánoční
koncert, který se bude konat 25. prosince 2007 v 16:00 hodin v kostele svaté Kateřiny, a na
velvarské náměstí na 1. ledna v 18:00 hodin, kdy při ohňostroji společně přivítáme nový rok.
Ve Velvarech 19. 12. 2007
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

