Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 21. 3. 2012
Vážené kolegyně a kolegové,
všichni víme, že současné financování obcí založené na tzv. nenárokových dotacích není dobré,
nový zákon o rozpočtovém určení daní dosud parlamentem schválen nebyl a my se i nadále budeme
potýkat s nedostatkem finančních prostředků.
V závěru loňského roku jsme podali 5 žádostí o dotaci z krajských fondů Středočeského kraje, o
tom jsem Vás informovala na zasedání dne 15. prosince 2011. Bohužel jsme neuspěli v žádném
dotačním titulu. Některé připravené projekty bychom mohli realizovat z rozpočtu města, jiné
musíme na nějaký čas odložit. Navrhuji, abychom z rozpočtu města realizovali v roce 2012
kanalizaci v Pivovarské a Třebízského ulici včetně zadláždění. Projekt kanalizace je připraven, v
současné době probíhá úprava projektu na zadláždění. Pivovarská ulice je poslední nezpevněnou
ulicí v centru města, s jejím zadlážděním se čekalo z důvodu nevyřešené kanalizce.
Při stavbě Víceúčelového hřiště v roce 2011 se nám podařilo ušetřit značné prostředky z přiznaných
dotací. Dostali jsme příslib hejtmana Středočeského kraje, že prostředky ušetřené z FROM si
budeme moci ponechat na jiný účel, konkrétně na vybudování skateparku u Malovarského rybníka.
V prosinci 2011 naši žádost rada kraje schválila a my jsme ve spolupráci s Ing. Barsou připravili
projekt. Bohužel, zastupitelstvo kraje dne 19. 3. 2012 změnu účelu neschválilo. Pokusíme se nalézt
jiný vhodný dotační titul.
Ve spolupráci s Ing. Barsou jsme připravili projekt Malovarského hřiště. Hřiště je navrženo jako
víceúčelové, s asfaltovou herní plochou, asfaltovou dráhou pro tříkolky, kola, koloběžky a in-line
brusle, s herními prvky, altánem a lavičkami. Na první etapu výstavby hřiště jsme požádali o dotaci
z programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Ze stejného programu jsme
požádali o dotaci na opravu kapličky v Ješíně. Z programu Podpora výstavby technické
infrastruktury jsme požádali o dotaci na zasíťování připravovaných stavebních parcel v Malovarské
ulici (k Horovu mlýnu).
V únoru 2011 jsme podali žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky z Velvar do Ješína, minulý týden
jsme dostali oznámení o schválení projektu k financování. Připravujeme výběrové řízení na
dodavatele a po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace začneme budovat. Cyklostezka bude sloužit
nejen ke spojení Ješína a Velvar, ale i ke sportovně rekreačním aktivitám, např. in-line bruslení.
Věřím, že současný stav, kdy Evropská komise pozastavila přísun prostředků do České republiky,
brzy pomine a nám nebude nic bránit v realizaci projektu. V souvislosti s přípravou cyklostezky se
ozvaly hlasy občanů z Ješína s tím, že bychom měli vybudovat raději obchvat Ješína. To bohužel
není v naší moci ani v našich silách. Stavba přeložky silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary se
připravuje. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Na stavbu je již několikrát prodloužené územní
rozhodnutí, probíhají výkupy pozemků a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Stavba
by měla probíhat ve dvou etapách: 1. etapa Slaný – Vítov, 2. etapa Vítov – Velvary. Kdy bude
stavba zahájena, zatím není známo, vše záleží na vývoji státního rozpočtu a na prioritách
Ministerstva dopravy v dalších letech.
V loňském roce jsme realizovali 1. etapu opravy ulic Sokolská – Čechova. V letošním roce
navážeme druhou etapou (podél kolejí), na jejíž realizaci jsme obdrželi dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední
Čechy ve výši 382 525,--. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 0,5 mil. Kč, připravujeme
výběr dodavatele.
V únoru letošního roku jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na

výstavbu bezbariérového chodníku v Sokolské ulici v úseku od Čechovy ulice směrem k Velké
Bučině na úroveň posledního domu. Komplikaci v tomto případě představuje železniční přejezd,
dráhy požadují rozšířit signalizaci na přejezdu na naše náklady. Nyní jednáme o možné spoluúčasti
Správy železničních dopravních cest, při tomto jednání máme podporu generálního ředitele
Českých drah.
Každoročně opravujeme nemovité kulturní památky s příspěvkem z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Pro letošní
rok máme příslib dotace ve výši Kč 665 000,--, tutu částku využijeme na opravu střechy kostela sv.
Jiří. Předpokládám, že v příštím týdnu bude ukončeno výběrové řízení na dodavatele a oprava může
být v jarních měsících zahájena. Jedná se o nejklomplikovanější část z celé střechy – střední část
včetně věžičky. Oprava kostela je během na dlouhou trať, věřím, že se nám postupně podaří dostat
tuto dominantu města do stavu, za který se nebudeme muset stydět.
Po zimní přestávce již bylo otevřeno Víceúčelové hřiště, otevírací doba hřiště bude postupně
prodlužována. Na webových stránkách města jsme byli za zavření hřiště v zimním období
anonymně kritizováni, nikdo z kritiků se však nepřišel podívat na podmínky, které stanovil
dodavatel a za kterých je možné umělou plochu užívat tak, abychom neporušili záruku.
Některé herní prvky umístěné za Panskou hospodou, v parku za školou a v Ješíně pořízené v roce
2007 byly již natolik zničené či poškozené, že hrozilo nebezpečí úrazu. Některé prvky byly nebo
budou opraveny, jiné musí být nahrazeny novými. Rádi bychom nové prvky osadili v dubnu,
nejpozději v květnu letošního roku.
Velkou pozornost věnujeme obnově zeleně, v těchto dnech probíhá kácení přestárlých a již
nebezpečných topolů u fotbalového hřiště. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, však
přecenila své síly a zakázku nedokončila. Oslovili jsme firmu, která byla ve výběrovém řízení na
druhém místě, aby v kácení pokračovala. Škody, které první firma při kácení topolů způsobila, již
řeší její pojišťovna.
Novela školského zákona, která upravuje mj. délku funkčního období ředitelů škol, nabyla účinnosti
dne 1. 1. 2012. Ředitelům, kteří jsou ve funkci déle než 6 let, končí funkční období 31. 7. 2012.
Rada rozhodla prodloužit ředitelům, kterých se to týká (pan Jindřich Tichý, paní Bc. Mária Koscová
a paní Radka Vosmíková), funkční období na dalších 6 let.
Dne 1. ledna tohoto roku zahájila činnost naše městská policie. O činnosti strážníků jsem průběžně
informována jak osobně, tak i prostřednictvím softwaru. Bude-li mít kdokoliv z Vás, vážené
kolegyně i kolegové, i Vy, vážení občané, jakékoliv požadavky týkající se činnosti MP, obraťte se v
naléhavých případech přímo na strážníky, v obecných případech na mne. O činnosti MP budu
pravidelně informovat na zastupitelstvu i na webových stránkách našeho města.
V únoru jsme svolali schůzku s pracovníkem odboru dopravy MěÚ Slaný, pracovnicí Dopravního
inspektorátu Policie ČR a pracovníky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje s návrhem
několika dopravně bezpečnostních opatření. Většinu opatření, která jsme požadovali, však DI PČR
neschválil. Jednalo se např. o zřízení nového přechodu pro chodce od radnice na protější chodník (k
bývalé prodejně zeleniny) a od Jednoty ke střední škole, o stanovení některých úseků na kontrolu
dodržování rychlosti projíždějicích vozidel, o parkování v Hradební ulici a o značení v Ješíně.
Schváleno bylo osazení retardéru Na Průhoně a doplnění dopravního značení Za Roudnickou
branou.
Již řadu let využíváme dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Opět jsme požádali o
dotaci a o zvýšení počtu pracovníků, takže od 19. 3. 2012 s příspěvkem Úřadu práce zaměstnáváme

v technické četě 8 pracovníků. Uzavřeli jsme také s Úřadem práce smlouvu o zajištění veřejné
služby, v rámci této veřejné služby budou uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce
vykonávat veřejně prospěšné práce ve městě v rámci omezeného časového limitu zdarma. V těchto
dnech probíhá jarní úklid města a drobné opravy chodníků a veřejných prostranství. Obracím se na
Vás, vážení občané, s prosbou o spolupráci při jarním úklidu před Vašimi domy. V sobotu 24.
března proběhne již tradiční sběr velkoobjemových odpadů a železného šrotu, v sobotu 31. března
sběr drobných nebezpečných odpadů.
Kulturní komise ve spolupráci s občanským sdružením Človíček RaD finišuje s přípravou oslav
530. výročí povýšení Velvar na město a 130. výročí zahájení provozu na železniční trati z Velvar do
Kralup nad Vltavou. Oslavy se budou konat v sobotu 28. dubna 2012, ale již v sobotu 21. dubna v
10:00 hodin bude v kostele sv. Kateřiny celebrovat slavnostní mši k tomuto výročí pan biskup
Václav Malý.
Muzeum od počátku roku funguje za změněných podmínek. Na vestavbu výstavních prostor do
půdního prostoru jsme dotaci z FROM bohužel neobdrželi, určitě se o ni pokusíme v dalším
termínu. I přes omezení výstavních prostor v hlavní budově muzea však vznikla velmi zajímavá
expozice na špejchaře bývalého děkanství, jehož návštěvu Vám vřele doporučuji. V současné době
probíhá další z tradičních výtvarných salónů, Ing. Kůrková již nyní připravuje na závěr roku 3
tradiční koncerty z cyklu Dvořákovy Velvary.
Knihovna minulé pondělí uspořádala další z oblíbených besed z cyklu Aby řeč nestála, tentokrát se
známou spisovatelkou a scénáristkou Halinou Pawlowskou. Škoda, že knihovna nemá k dispozici
větší prostor, všechna místa byla ihned po oznámení akce zamluvena. Naše knihovnice, paní Ortová
a paní Kratochvílová, převzaly od počátku roku redakci Zpravodaje, zároveň jsme se rozhodli
Zpravodaj zmodernizovat. Zvýšené náklady na vydávání barevného Zpravodaje nás však přiměly ke
zvýšení ceny za inzerci i prodejní ceny. Věřím, že částka 10,-- Kč, která pokryje náklady na tisk
přibližně z poloviny, je únosná pro všechny, kteří chtějí být o dění ve městě informováni.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 21. 3. 2012

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

