Zpráva o plnění volebního programu za rok 2009
Konec roku 2008 signalizoval stagnaci hospodářského růstu v České republice.
Celková globální situace dala za pravdu skeptikům, kteří hovořili o prohlubující se
hospodářské a finanční krizi. Tyto skutečnosti a celková politická krize ve státě
vytvářely nejisté prostředí i v komunální oblasti.
Setkávali jsme se poprvé s jistotou, že se nebudou naplňovat příjmy z veřejných
financí. Tato situace vedla k opatrnosti a obezřetnosti v době, kdy se město Benátky
nad Jizerou pohybovalo v prostředí rozpracovaných a připravených investičních akcí
za téměř čtvrt miliardy Kč. K tomu bylo nutno přičíst nárůst nákladů na tzv.
mandatorní výdaje i celkovou zhoršenou situaci v získávání příjmů z dotací, hlavně
ze Středočeského kraje.
Zastupitelstvo města vědomo si toho, že tato tíživá situace dopadá i do rodin
našich občanů, nezvýšilo poplatky vyplývající z vyhlášky o místních poplatcích.
Nebyly zvýšeny ani nájmy, ani poplatky za odstraňování odpadů. Rozhodlo se jít
cestou úspor hlavně v oblasti tzv. mandatorních výdajů. Výpadek ve sdílených
daních od státu, který činil 15,32 %, byl částečně pokryt vlastními příjmy (skládka) a
částečně získanými dotacemi i úsporami. Vzhledem k vysoké rozpracovanosti
a počtu investičních akcí k vytvoření pojistného finančního „polštáře“ přistoupilo
město k přijetí revolvingového úvěru 35 mil. Kč. Tento úvěr nebyl do konce roku 2009
čerpán. Příjmy města bez zmíněného úvěru činily cca 276 mil. Kč. Vyfakturované
výdaje pak cca 249 mil. Kč. Rozdíl 27 mil. Kč zůstává do roku 2010 v investičním
fondu a je již vázán uzavřenými smlouvami na akce probíhající do roku 2010. V roce
2009 bylo převážně zafinancováno cca 16 velkých investičních akcí. Za úspěch lze
nesporně považovat splnění 3 zásadních akcí tohoto volebního období tj. Akce
Mladoboleslavsko (odkanalizování Dražic a zbytku Benátek a tím dokončení sítě
v převážné části města). V měsíci prosinci byla provedena i kolaudace komunikací a
ploch Husova náměstí. Na jaře zbývá instalovat kašnu a mobiliář a historické
centrum získá novou podobu. Rovněž dostavba tělocvičny u ZŠ Pražská znamená
naplnění mnohaletého snu. Kromě zmíněných třech akcí jmenujme vybudování nové
mateřské školy, která dostala jméno Pampeliška, zateplení a výměnu oken
Polikliniky, vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem v ulici U
Silvie, vybudování nové služebny pro sledování kamerového systému, dokončení
cyklostezky Benátky – Zdětín, rekonstrukce historické budovy v areálu zámku (školní
družina + nové veřejné WC), nákup a instalaci nové přetlakové tenisové haly
v prostoru sportovního areálu, rekonstrukci chodníků v ul. Na Štěpnici a ul. Dražické
atd.
I další akce, jejichž seznam najdete v příloze, byly potřebné a znamenají
naplňování slibu, který jsme dali občanům. Celkově jsme v roce 2009 proinvestovali
cca 118 mil. Kč. Do roku 2010 přechází několik akcí, jejichž profinancování
představuje hodnotu přes 30 mil. Kč. Jmenujme rekonstrukci náměstí 17. listopadu,
Smetanovy ulice, 1. etapa rekonstrukce ulice Soukalovy, dokončení instalace
kamerového systému, budování lapidária v zámeckém sklepení atd.
Intenzivně připravujeme rozpočet na rok 2010. I když víme, že příjmová stránka bude
značně labilní, předpokládáme, že při dobře nastaveném platebním kalendáři
zafinancujeme rok 2010 tak, abychom novému zastupitelstvu města vzešlému
z komunálních voleb na podzim roku 2010 předali nezadlužené prosperující město.
Chceme ještě realizovat již připravené akce: vybudování půdní vestavby v budově
ZŠ Husovo náměstí, revitalizaci zámeckého parku v 1. etapě, výstavbu
podporovaných sociálních bytů ve
2. poschodí „internátu“, výstavbu

azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve vyhořelém domě u kostela v Benátkách
nad Jizerou I, rekonstrukci ulice U Kostela v Benátkách nad Jizerou II a další akce.
Rozhodující budou finance a vůle zastupitelstva.
V roce 2009 jsme se snažili v době, kdy nálada nebyla právě optimistická, aby se
ve městě vytvářelo příznivé klima. Snažili jsme se podpořit společenský život ve
všech oblastech podporou spolků, jejich akcí i pořádáním akcí, které společenský
život obohatí. Seznam kulturních akcí v příloze je toho určitě dokladem. Úspěšný
sportovní život ve městě není třeba snad ani komentovat.
Činnost škol, Domu dětí a mládeže i spolků, dávaly široké spektrum možností
využití volného času
i pro naši mládež. Úspěšná byla i činnost Klubu
důchodců i Klubu matek. Otevření nové cyklo a in-line stezky, vybudování nového
víceúčelového hřiště v ulici U Silvie nabízejí širší využití i tzv. neorganizovaného
volného času všech generací. Snahou je vytvořit příznivou atmosféru a podmínky pro
rozvoj v dalším období.
Vytvořením strategického plánu města, komunitního plánu i v současné době
nového územního plánu města je vytvářena celková koncepce rozvoje města a
přilehlého okolí. Vytváří se základní etalon hodnot, který by neměl podléhat časovým
a politickým tendencím, který zaručí přeměnu dříve zaostalých Benátek nad Jizerou
v moderní evropské město. Čím více bude aktivní přístup občanů města k těmto
skutečnostem, tím více na něm bude „ušit kabát“ celkového vývoje a života města.
Vzhledem k tomu, že připravujeme celkovou Zprávu o plnění volebního programu
za volební období, je tato dílčí zpráva stručná. Slouží jen ke stručnému průběžnému
seznámení se situací ve městě.
Co říci na závěr. Vyslovit poděkování, poděkování všem těm, kteří se na vytváření
všech zmiňovaných hodnot podíleli a podílejí. Vše to je hlavně o lidech. A tento, tak
důležitý lidský faktor v Benátkách nechybí. Nechybí v činnosti spolků a organizací,
nechybí ani v městském zastupitelstvu. Na rozdíl od parlamentu i současného
krajského zastupitelstva jsou zde dodržovány zásady politické kultury a vzájemné
úcty. A to je určitě deviza do budoucnosti.
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