Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
přináším Vám, tak jako obvykle na začátku veřejného zasedání zastupitelstva, zprávu o dění ve
městě. V uplynulém období jsme se věnovali především ukončení projektů z minulého roku a
přípravě akcí a projektů na následující období.
V závěru roku 2012 byla dokončena stavba cyklostezky z Velvar do Ješína. Jsem velmi ráda, že je
cyklostezka využívána i v tomto zimním období. Předpokládám, že s příchodem jarního sluníčka
ještě více ožije. Připravili jsme závěrečnou monitorovací zprávu, poskytovatel dotace Úřad
regionální rady provedl kontrolu a nyní můžeme požádat o platbu dotace z Regionálního operačního
programu.
Ukončili jsme stavbu bezbariérového chodníku v Sokolské ulici, nejproblematičtějším úsekem byl
přechod přes železniční trať a vybudování signalizačního zařízení. I toto úskalí jsme překonali a
můžeme připravit závěrečnou monitorovací zprávu pro poskytovatele dotace - Státní fond dopravní
infrastruktury.
Zadláždění Pivovarské ulice, které mělo proběhnout v jarních měsících, musíme o několik týdnů
odložit, protože ČEZ má připravný projekt na uložení vedení nízkého napětí do země, vyvolanou
investicí je rekonstrukce veřejného osvětlení v této lokalitě. Zadláždění proběhne až po dokončení
obou akcí.
Máme připravené projekty na opravu komunikací v Ješíně (rozpočtované náklady jsou cca 1,5 mil.
Kč) a na Velké Bučině (rozpočtované náklady jsou cca 2,5 mil. Kč), v těchto dnech probíhá
výběrové řízení na výběr dodavatelů, předpokládáme realizaci obou akcí v období duben – srpen
2013.
V loňském roce jsme obdrželi z Programu rozvoje venkova SZIF prostřednictvím MAS
Přemyslovské střední Čechy dotaci na restaurování sochy Panny Marie Bolestné na Nábřeží,
restaurování v současné době probíhá, mělo by být ukončeno do konce března tohoto roku. Ze
stejného programu jsme nyní obdrželi příslib dotace na opravu kapličky v Ješíně ve výši 413 tis. Kč,
připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby.
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na 2. etapě opravy střední části krovu a střechy na
kostele sv. Jiří, rozpočtované náklady jsou 1,9 mil. Kč. První etapa v hodnotě 1,3 mil. Kč byla
realizována v roce 2012. Žádali jsme o zařazení opravy kostela do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury, bohužel náš projekt nebyl do PZAD zařazen.
Pokusíme se o totéž v příštím roce.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury jsme obdrželi příslib dotace ve výši 200 tis. Kč na opravu krovu a střechy
Pražské brány, předpokládané náklady jsou cca 560 tis. Kč, v těchto dnech probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby.
V závěru loňského roku zemřel dlouholetý ředitel Základní umělecké školy. Na počátku tohoto roku
jsme vyhlásili konkurz na ředitele ZUŠ, konkurzní řízení proběhne v dubnu tohoto roku a nástup
nového ředitele se předpokládá 1. srpna 2013.
Základní škola v ulici Karla Krohna, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, bude bohužel po
skončení tohoto školního roku sloučena s jinou obdobnou základní školou. Důvodem pro tento krok
je dlouhodobé nenaplnění kapacity školy.

Z Operačního programu životní prostředí jsme obdrželi příslib dotace na pořízení komunální
techniky - čisticího vozu ve výši 3,2 mil. Kč, celková hodnota se předpokládá ve výši 3,7 mil. Kč.
Připravujeme zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
V zimních měsících provedl podnik Povodí Vltavy čištění části koryta Bakovského potoka v
blízkosti městské čistírny odpadních vod, zanesené dno koryta nám při vyšší hladině vody působilo
technické problémy na čistírně.
Velký rozruch vyvolala opatření, která jsme přijali k tomu, abychom zabránili krádežím dřeva,
zejména ve Velvaráku. Na přístupové cesty k lesu jsme osadili značky zákaz vjezdu s dodatkovou
tabulkou, majitelé či nájemci zemědělských pozemků si mohli požádat o povolení k vjezdu. Na
některá místa jsme instalovali fotopasti. Věřím, že to všichni slušní lidé pochopí a že tato opatření
budou účinná a krádežím dřeva alespoň částečně zabrání.
V případě příznivého počasí je ode dneška zahájen provoz na Víceúčelovém hřišti. Správce hřiště
Muzeum, knihovna
Děkuji Vám za pozornost.

