I. Zpráva o plnění volebního programu města Benátky nad Jizerou za rok 2011
Vážení občané,
skončil rok 2011, který byl prvním rokem šestého komunálního volebního období po r. 1990.
Je naší povinností podat Vám průběžnou zprávu o plnění volebního programu města, na jehož
základě jsme dostali Váš mandát v komunálních volbách v roce 2010.
Zastupitelstvo města i Rada města, výbory Zastupitelstva i komise města začaly pracovat
v obnoveném složení. Podstatné bylo to, že noví členové pochopili celkovou filosofii
z minulých volebních období, kdy řešení problematiky města je dominantně nadřazeno nad
zájmy politické a osobní. Atmosféra byla dělná a racionální. Noví členové přinesli novou
názorovou platformu, která je přínosem k širšímu vnímání celkové problematiky.
„Staří“ členové zase zajišťovali kontinuitu řešení problematiky zakotvené v Územním,
Strategickém i Komunitním plánu města. Řešení celkové problematiky, která je detailně
rozvedená do jednotlivých bodů ve volebním programu, je odvislé od vnější politické situace,
v dnes propojeném globálním světě. Z této situace vzniká předpoklad tvorby financí, které lze
zapojit do rozpočtu města. Na Zastupitelstvu je pak na základě stanovených priorit rozdělení
financí a kontrola jejich hospodárného využití.
Rok 2011 v kontextu „vnějších“ podmínek nebyl rokem přívětivým. Ze strany EU, státu ani
kraje se nedaly očekávat finanční dotace. Vycházeli jsme z reality vytváření vlastních financí
s pomocí očekávaných a probíhajících dotací.
V oblasti školství bylo prioritou dokončit půdní vestavbu, dokončit 2. etapu výměny oken a
realizovat instalaci vzduchotechniky ve školní jídelně, vše v ZŠ Husovo náměstí. Zde bylo
proinvestováno více než 12 mil. Kč. V ostatních školních zařízeních města byla provedena
výměna oken v ZŠ 17. listopadu, byly vybudovány nové chodníky v MŠ Růženka a další
drobné opravy v MŠ. Bohužel nebyla realizována přestavba bývalé věznice u ZUŠ na
koncertní sálek. Z důvodů narušené statiky byla stavba na doporučení statika zbourána a
odstraněna. Náhradní řešení přinesou prostory zrušeného Finančního úřadu v budově bývalé
Záložny.
V oblasti kultury a kulturních památek byly hlavními realizovanými akcemi dokončení 2.
etapy rekonstrukce hornozámeckého parku, rekonstrukce budovy bývalé kočárovny a
vydláždění zámeckých sklepů a vybudování lapidária v těchto prostorách. Dále byla
vyměněna okna u kaple Sv. Rodiny („kafemlejnek“). Tyto investice, které přesáhly v roce
2011 12 mil. Kč, výrazně přispěly k dokončování postupné rekonstrukce historického jádra
města a jeho turistickému zatraktivnění.
V oblasti sociální byly realizovány investice výstavbou azylového domu pro ženy a matky
s dětmi a přístavbou kulturního sálku u Komplexního centra sociální péče, kam se přemístil i
Klub seniorů. Mateřské centrum tak získalo samostatný prostor v budově bývalého internátu.
Investice za cca 7 mil. Kč umožnily vymístění sociálně méně přizpůsobivých občanů
z prostoru „Plajchu“ a v případě přístavby kulturního sálku plnohodnotnou společenskou
činnost seniorů jak v Domově seniorů, tak i Klubu seniorů.
V oblasti sportovní nebyly realizovány významné investice městem. Došlo však ke
zhodnocení městského sportovního zařízení Hokejovým klubem, kde byla realizována ze
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sponzorských peněz pochozí lávka mezi prostory VIP a VIP tribunou. Fotbalový klub
realizoval ze státní dotace umělé osvětlení tréninkového fotbalového hřiště s umělou trávou.
V rámci oprav povrchů komunikací a veřejných ploch byla hlavní investicí rekonstrukce 2.
etapy ulice Soukalovy a Nad Remízkem, dále pak vybudování chodníku v ulici Vaněčkova a
vybudování zpevněných cest na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II. Opraven byl i povrch
komunikace ve Kbele a propojení ulic Spojovací a Mladské. Bohužel z důvodu zmařeného
výběrového řízení na zhotovitele stavby nebyla realizována rekonstrukce ulic s nezpevněným
povrchem Wolkerova, Obodřecká a V Zahradách v Obodři. Byly provedeny jen přípravy
v ulici Wolkerova výměnou vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek a rekonstrukcí
dešťové kanalizace. Akce budou realizovány v roce 2012.
V rámci realizace tzv. infrastrukturních investic šlo většinou o akce, které byly připravovány
v minulém volebním období.
Rok 2011 byl důležitým rokem pro celkovou strategii a přípravu akcí, které by měly být
realizovány v tomto volebním období, ať už městem nebo jinými subjekty. Jednou
z nejdůležitějších připravovaných akcí je realizace protipovodňových opatření ve městě.
Město Benátky připravilo kompletní dokumentaci k územnímu rozhodnutí i přípravu všech
potřebných pozemků. Vše předalo Státnímu podniku Povolí Labe, který bude investorem této
akce za cca 50 mil. Kč. Akce je připravena k realizaci na rok 2012-13. Město se bude
spolupodílet do cca 5 % nákladů.
Další prioritní akcí je přístavba Polikliniky o dvě dětská střediska. Stávající stará dětská
střediska budou zbourána a místo nich bude vybudováno parkoviště pro cca 50 automobilů.
V roce 2011 byla dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a vydáno stavební
povolení. Celkové předpokládané náklady jsou cca 18 mil. Kč. S realizací počítáme v roce
2013-14.
V rámci vytváření bezpečnostně dopravního systému pro cyklisty a pěší byla vypracována
dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního pro 1. etapu bezpečnostní cyklostezky
propojující sídliště Na Burse přes bývalý železniční most, pod parkem až na křižovatku nad
ulicí Podoleckou. Je podána žádost o dotaci.
Velkou prioritou je i bezpečné propojení městské části Kbel s centrem Benátek nad Jizerou II.
Souběžně byly připravovány 2 dokumentace. Dokumentace rekonstrukce ulice Pražské,
kterou připravuje město, ale investorem je Středočeský kraj. Ten však zatím nemá tuto
komunikaci v plánu investic. Proto město připravilo druhou dokumentaci, která počítá
s výstavbou chodníku ze Kbela po levé straně směrem na Benátky s tím, že využije proluky
mezi ulicí Pražskou a ulicí Pod Brdy, která bude zrekonstruována a vytvoří tak souběžnou
bezpečnou trasu s ulicí Pražskou, přes Náměstí 17. listopadu a ulicí Lidickou. U první
varianty bylo přerušeno stavební řízení a firma zhotovující dokumentaci musí zohlednit
připomínky občanů na ulici Pražské. U druhé „benátecké“ varianty počítáme s vysoutěžením
a počátkem realizace již v roce 2012.
Připraveny dále byly zmíněné dokumentace pro rekonstrukci ulic Wolkerova, Obodřecká,
V Zahradách a také ulice Kordinů. Připravovaná je i dokumentace pro řešení bezpečné pěší
komunikace v ulici Mladská.
Ve spolupráci se Středočeským krajem je připravováno výběrové řízení na rekonstrukci ulice
Soumarova, kde by se spoluúčast města měla pohybovat kolem cca 5 mil. Kč. Z dalších
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důležitých akcí byly dokončeny dokumentace pro stavební povolení pro vybudování nového
City parku v prostoru mezi obchodním střediskem Billa a ulicí U Cukrovaru, kde celkové
předpokládané náklady budou cca 22 mil. Kč. Proto bylo požádáno o dotaci.
Pro dokončení celkové revitalizace historického jádra města je důležitá rekonstrukce prostoru
a budov „Na Plajchu“. Rovněž zde je dokončena dokumentace a vydáno stavební povolení. I
zde sháníme dotační titul, neboť předpokládané náklady budou činit cca 15 mil. Kč.
Je připravována i dokumentace zasíťování a přístupové komunikace pro výstavbu rodinných
domků v lokalitě Nad Stadionem v Obodři.
Připravena je dokumentace i pro realizaci programu výstavby hřišť pro lokality Náměstí 17.
listopadu a sídliště Na Burse.
Byla vypracována i dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu krytého plaveckého
bazénu. Bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době je zpracovávána dokumentace ke
stavebnímu povolení. Z této dokumentace by měla být odvozena studie proveditelnosti a
studie udržitelnosti, ze kterých by měli čerpat občané v referendu, které by mělo být určující
k tomu, zda stavba bude realizována.
Nejdůležitější zpracovávanou dokumentací je práce na novém Územním plánu města.
Příprava konceptu je v závěrečné fázi přípravy. To byly nejdůležitější akce, týkající se rozvoje
a zlepšování infrastruktury města.
Pro město je však neméně důležitá stránka společenská, sociální, bezpečnostní, dopravní,
kulturní a další, které vytvářejí celkovou atmosféru ve městě.
Citlivá byla zvláště bezpečnostní situace. Eskalace problémů v Severních Čechách se
projevila i zvýšeným neklidem ve městě. Na bezpečnostním kamerovém systému bylo
vyhodnoceno v roce 2011 1.400 situací, které lze kvalifikovat jako přestupky a trestné činy.
Současně docházelo ke stížnostem občanů na rušení nočního klidu. Došlo i k majetkovým
deliktům (krádeže krytů kanálových vpustí, likvidace silničních značek a dalšímu
poškozování majetku města atd.). Rada i Zastupitelstvo města se celou problematikou
zabývaly. Zastupitelé rozebrali příčiny a shodli se na opatřeních, která povedou ke zklidnění
situace. Opatřeními preventivními byla diskuze s majiteli provozoven, na které bylo podáno
nejvíce stížností. Celá situace byla projednána i s vedením Policie ČR, místní i oblastní. Jsou
připravována restriktivní opatření, která určitě povedou ke zlepšení bezpečnostní situace ve
městě. Zastupitelstvo rovněž na svém srpnovém zasedání zakonzervovalo počet výherních
hracích automatů ve městě, aby potom svou Obecně závaznou vyhláškou počet VHP výrazně
omezilo. Celá situace je intenzivně sledována jak orgány města, tak i Policií ČR a pokud bude
vývoj negativní, je město ve spolupráci s Policií připraveno zasáhnout.
S bezpečnostní stránkou úzce souvisí i celková situace v dopravě. Kromě vyjmenovaných
technických opatření, chce město zajistit bezpečnost silniční dopravy i dopravy cyklistické a
pěší. Soustavně se potýkáme s problematikou kamionové dopravy i neukázněností parkování
řidičů ve městě. Tato problematika byla pravidelně konzultována s vedením Policie ČR ve
městě i za součinnosti použití výsledků kamerového systému. V posledním období je možno
pozorovat určité zlepšení, které ovšem neznamená, že jsme se situací spokojeni.
Speciální složkou dopravy je doprava osobní, v případě našeho města, autobusová dopravní
obslužnost. Nositeli úrovně dopravní obslužnosti jsou ze zákona Ministerstvo dopravy a
hlavně Středočeský kraj. Vlivem omezení spojů a vypovězení smluv dopravcům ze strany
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Středočeského kraje vznikla pro obec chaotická neprůhledná situace, jejíž důsledky se
promítnou teprve v roce 2012. Středočeský kraj měl ze zákona do konce roku 2011
vypracovat Plán dopravní obslužnosti. Materiál, který vydal, se nedá za Plán dopravní
obslužnosti považovat. Proto nebyl ani předložen Zastupitelstvu kraje ke schválení.
Středočeská autobusová doprava se tak do roku 2012 pohybuje na velmi tenkém ledě a tím, že
jsou ze strany Středočeského kraje vnucovány obcím podmínky, které je mohou vtáhnout do
chaotického počínání vedení kraje, může se autobusová doprava dostat do kolapsu. Vedení
města bude dělat vše pro to, aby tato situace nenastala. Město vydalo v roce 2011 na dopravní
obslužnost cca 750 tis. Kč a je připraveno na rozumné dopravní obslužnosti spolupracovat a
participovat.
Pro zlepšování celkové atmosféry ve městě je důležité, aby občan mohl mít důvěru v kvalitu a
spektrum poskytovaných služeb a zároveň využít příležitostí ke zpestření a naplnění života ve
městě.
Město pokračovalo ve vysokém standardu nabídky sociálních a zdravotních služeb, které
výrazně podporuje. Snaží se podpořit hlavně generace, které to potřebují, tj. mladé rodiny a
seniory. Stoprocentní pokrytí požadavků v předškolních zařízeních města pro benátecké
maminky při velice příznivých cenách je ojedinělé. Rovněž služby při Komplexním centru
sociální péče a zřizovatelská funkce města pro Domov seniorů nejsou k vidění. Podporována
byla mateřská centra i Klub seniorů. Všechny tyto organizace už mají své samostatné
prostory. Tradiční čtvrtletní Setkání se seniory nejsou rovněž v jiných městech obvyklá.
Vítáním občánků a blahopřáním seniorům při jejich životních jubileích chceme, aby všichni
cítili sounáležitost s městem.
Důležité jsou i služby zajišťující pořádek a čistotu ve městě. Zastupitelstvo přijalo v roce
2011 důležité rozhodnutí, kdy ve výběrovém řízení pověřilo výherce, firmu AVE CZ,
komplexním hospodařením s odpady na území města. Firma zajišťuje svoz a likvidaci
komunálního a tříděného odpadu. Službu veřejného sběrného dvora, úklid u sběrných hnízd a
péči o zeleň jsme ponechali v kompetenci Technických služeb. Zažádali jsme o dotaci na
nákup čistícího vozu a v budoucnu chceme zaměřit činnost TS více na úklidové práce ve
městě. Vzhledem k složité sociální situaci jsme ponechali ceny za svoz komunálního odpadu
na úrovni minulých let.
Pozdrželi jsme i deregulaci ceny nájemného v městských bytech a zařízeních. Jen u
mateřských škol se zvýšila cena o 50,- Kč vzhledem k vyhovění žádostí rodičů o rozšíření
provozní doby. V současné době platí rodiče za své děti příspěvek 450,- Kč za měsíc i přesto,
že celkové neinvestiční náklady na jedno dítě dosahují téměř výše 1.700,- Kč za měsíc.
Vzniklý rozdíl hradí město ze svého rozpočtu. Stanovená výše příspěvku v našich
předškolních zařízeních, je dle zjištění výrazně pod celostátním průměrem.
Město výrazně dotovalo i ceny vstupného na kulturní a společenské akce přímo pořádané
městem nebo Klubem přátel umění. Město, když nepočítáme akce Kruhu přátel umění a
Setkání se seniory, pořádalo v roce 2011 15 kulturních a společenských akcí (viz. příloha).
K těm nejtradičnějším patřil Pohár ve společenském tanci – 32. ročník a Benátky filmových
amatérů – jubilejní 50 ročník. Akce s novodobou porevoluční tradicí (Novoroční ohňostroj,
Ples města, Sportovec města, Prvomájový jarmark, Ochutnávky vín, Zámecké slavnosti) byly
obohaceny ještě o Kinematograf bratří Čadíků a Burčákové slavnosti spojené s otevřením
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zrekonstruovaného parku. Spolu s akcemi benáteckých organizací a spolků jsme vytvořili
bohatou nabídku kulturního a společenského vyžití ve městě.
Rovněž podpora spolků a sportovních klubů byla nejméně na úrovni minulých let a je
nadstandardní. Spolky a kluby provozují městská zařízení zdarma a ještě získávají podporu na
činnost. Spolky a sportovní kluby se ve většině případů odměňují dobrými výsledky, kterými
propagují město a hlavně dobrou prací s mládeží, což je nejdůležitější vklad do budoucnosti.
Rovněž se bohatě podílejí na společenském životě ve městě. Svou činnost propagují většinou
i na stránkách Zpravodaje.
Nedílnou součástí života města jsou i vnější vztahy a zapojení města do vnějších regionálních
i státních struktur.
Město je aktivním členem Svazu měst a obcí ČR, jehož prostřednictvím získává informace
hlavně v nové legislativě a dostává se i na platformu diskuze o problematice, která obce a
města zajímá.
Rovněž je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které je nositelem
odborné i zájmové činnosti týkající se péče o kulturní památky. Město bylo do 30.06.2011
členem Svazku obcí Dolního Pojizeří, který po dohodě starostů členských obcí z důvodu
nefunkčnosti zanikl.
Město je členem recesistického útvaru Burčáková Unie, prostřednictvím jehož navázalo velmi
přátelské vztahy s městem Hustopeče. Tyto vztahy jsou velmi prospěšné pro založení nové
vinařské tradice v Benátkách. Město jednalo s Místní akční skupinou (MAS) Statojiřský les o
možnosti vstupu města do této MAS. Bylo předběžně dohodnuto, že město bude zatím jako
pozorovatel s tím, že budou sledovány vnější podmínky pro příští období, které budou
limitovat možný vstup.
V mezinárodních vztazích v roce 2011 uplynulo 15 let od podepsání Partnerské smlouvy
s německou obcí Reinsdorf a 10 let se slovenským městem Modra. Partnerskou smlouvu
máme podepsanou i s německým Rossdorfem. K výraznému zintenzivnění vztahů došlo po
komunálních volbách v roce 2010 s městem Modra, na vysoké úrovni jsou vztahy
s Rossdorfem, v posledních letech došlo k ochlazení vztahů s Reinsdorfem.
V roce 2011 proběhly seznamovací návštěvy s polským městem Skarbimierz. Zde
monitorujeme možné navázání užších vztahů na základě společných zájmových oblastí.
Při příležitosti otevření zrekonstruovaného zámeckého parku 8.10.2011 byla „pokřtěna“
burčákem i nová minialej přátelství. U javorů před vchodem do zámku byly instalovány
kovové destičky s údaji o jednotlivých partnerských obcích a při té příležitosti byla podepsána
zástupci těchto obcí Deklarace o přátelství. Podobná akce se konala v květnu 2011 i před
radnicí v Rossdorfu.
Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci se zabývala dalším možným rozvojem
propagace města. Byl vypracován projekt na propagační materiály, který sloužil jako podklad
k žádosti o dotaci z evropských fondů. Zde jsme na Krajské regionální radě neuspěli. Byl
prodiskutován obsah i forma Zpravodaje Benátecka. Výsledkem je nová 28 stránková,
částečně barevná forma, která se setkává s kladným ohlasem. Byly vytvořeny nové webové
stránky města, které po „vychytávkách“ vytvářejí operativnější přístup k jednotlivým
informacím a hlavní předností je pružnější aktualizace zpráv. Na městských webových
stránkách je dostupná i průběžná fotodokumentace i video záznamy z některých akcí. Město
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zafinancovalo další díl „benátecké knihovničky“, kterým bylo vydání překladů dílek
Augustina Sedláčka seznamující z částí historie Benáteckého panství. Vyšel i devátý díl
Fotoarchivu Benátecka autorů p. Poláka J. st., Poláka J. ml. a paní J. Vernerové, který se
tentokrát zabývá benáteckými spolky. Průběžně se pracuje na nových propagačních
materiálech.
V roce 2011 navštívilo benátecká muzea cca 8,5 tis. návštěvníků. Postupnou revitalizací
historického centra města a parku se stávají Benátky pro turisty atraktivnější. Škoda, že
zaostává rozvoj služeb pro turisty.
Celkově rok 2011 výrazně nevybočil z řady let minulých. Většinu naplánovaných akcí se
podařilo zrealizovat. Zpozdila se jen rekonstrukce povrchu ulice Wolkerova. Byla přijata
některá důležitá rozhodnutí (Smlouva o likvidaci odpadů s firmou AVE CZ, Obecně závazné
vyhlášky o hracích přístrojích). Podstatné bylo to, že přes nepříznivé vnější podmínky nedošlo
k narušení kontinuity rozvoje města.
Za to patří velký dík všem, kteří se o to zasloužili – Zastupitelstvu města, pracovníkům MěÚ,
příspěvkových a rozpočtových organizací města, všem činovníkům spolků a klubů, trenérům
a vedoucím družstev a všem občanům, kteří se veřejného života aktivně zúčastnili.

Jaroslav Král
starosta města
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