Zpráva o plnění volebního programu za rok 2012 – Město Benátky nad Jizerou
Vážení občané,
konec roku 2012 znamená završení 1. poloviny volebního období 2010 – 2014. Jaký byl rok
2012 pro město Benátky nad Jizerou?
V kontextu vnějších podmínek poněkud neurovnaný. Nově se vytvářející legislativa
vyžadovala neustálou pozornost a připravenost k reakci, aby co nejméně postihla město
i občana. Městu se podařilo udržet pracoviště Úřadu práce pro vyplácení sociálních dávek ve
městě jen s velkým vypětím sil. Naopak se sympatiemi jsme přijali přijetí nového zákona
o rozpočtovém určení daní (pro město přinese od r. 2013 o cca 16 mil. Kč ročně navíc). Chaos
na Středočeském kraji po zatčení hejtmana Ratha přinesl aspoň částečně uvolnění atmosféry
a aspoň náznaky komunikace. V této hlavně mediálně neurovnané atmosféře jsme se snažili
svou činnost orientovat hlavně k plnění záměrů daných volebním programem a strategickým
plánem města s možností reakce na nové příležitosti.
Již v zimních měsících jsme se snažili připravit akce tak, aby realizace mohla začít hned, jak
to počasí dovolí. V oblasti dopravních staveb se to týkalo přípravy rekonstrukce ulic
J. Wolkera, Obodřecká, V Zahradách, Kordinů v městské části Obodř a ulice Pod Brdy
a části ulice Pražská. Kromě renovace sítí ve spolupráci se společností Vak Mladá Boleslav
bylo nutno vysoutěžit dodavatele všech staveb, což se podařilo před vydáním nového zákona
o zadávání veřejných zakázek, který svou neexistencí prováděcích vyhlášek částečně
paralyzoval průběh veřejných soutěží.
Koncem února jsme se dozvěděli, že Středočeský kraj se chystá soutěžit i rekonstrukci ulice
Soumarova, která je jedinou pojízdnou spojovací komunikací s městkou částí Obodř. Snažili
jsme se urychlit rekonstrukce komunikací J. Wolkera, Obodřecká a V Zahradách v Obodři,
aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů. Současně byl vysoutěžen i dodavatel na
1. etapu bezpečnostní cyklostezky od hotelu Venezia k restauraci „U Čapků“ a vybrán
dodavatel na výdlažbu hlavní cesty na hřbitov v Benátkách nad Jizerou I.
Dokumentačně byly připravovány akce výstavba krytého bazénu, revitalizace slepého ramene
Jizery, výstavba kulturně vzdělávacího centra v Záložně, přístavba Polikliniky, rekonstrukce
chodníků ul. Mladská a začalo se s dokumentací revitalizace sídliště Na Burse.
Ze strategických dokumentů pak práce na konceptu nového územního plánu města.
K realizaci byly připraveny akce „City park“, zázemí pro volný čas při 1. ZŠ „Na Plajchu“,
výstavba dětského hřiště v sídlišti 17. listopadu a na „školní“ akce přes velké prázdniny
(rekonstrukce v MŠ Růženka, rekonstrukce hřiště při 2. ZŠ, fasáda a výměna oken školní
jídelny při 2. ZŠ, výměna „sanity“ v MŠ Poupátko), výměna stoupaček - dům čp. 39
(Záložna) a rekonstrukce střechy na tomto domě. V oblasti kulturních památek pak
rekonstrukce interiéru zámeckého kostela, restaurování andělíčků na podstavci sochy Panny
Marie a oprava komínů a vikýřů na zámku.
Zásobník zpracovávaných projektů byl opravdu bohatý a na zařazování do samotné realizace
se hledaly finanční prostředky. Pochopitelně, kde byly možné finanční dotace, hledaly se
i zdroje vnějšího financování. Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci prostoru „Na Plajchu“
v hodnotě 9 mil. Kč od MF ČR, na podporu cyklodopravy v Benátkách (bezpečnostní

cyklostezka) 6,4 mil. Kč, na zámecký kostel 0,4 mil. Kč atd. Většina realizovaných akcí byla
financována z rozpočtu města.
V první polovině roku byla provedena z velké části rekonstrukce ulic Jiřího Wolkera,
Obodřecká a V Zahradách. Byla provedena oprava lávky Na Křemeně. Byla provedena
výstavba nového hřiště v sídlišti 17. listopadu. Byly opraveny komíny a vikýře na zámku. Ve
velkém se rozjely práce na protipovodňových opatřeních, jejichž investorem je státní podnik
Povodí Labe.
Těžiště většiny realizovaných akcí se posunulo do druhé poloviny roku. V červenci 2012 bylo
započato s rekonstrukcí ulice Soumarova a silničního mostku přes vodoteč u zámeckého
parku. Zde byl investorem Středočeský kraj. Současně zde probíhala výměna vodovodu
(investor VaK Mladá Boleslav) a odkanalizování 5 bytových domů (investor město Benátky).
Termín ukončení byl stanoven na 16.12.2012.
Současně byly zahájeny práce na tzv. školních akcích. Rekonstrukce školního hřiště
a rekonstrukce fasády včetně výměny oken u 2. ZŠ i práce v MŠ Poupátko byly ukončeny
k 01.09.2012, práce v MŠ Růženka k 01.10.2012. Průběžně byly započaty práce na výdlažbě
hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I, které byly ukončeny do svatodušních
svátků. Byla provedena rekonstrukce střešního pláště a stoupaček v Záložně, bylo pracováno
na rekonstrukci vnitřních prostor zámeckého kostela. Díky administrativním průtahům
s dotací na MF ČR bylo započato později na rekonstrukci prostoru „Na Plajchu“. Na
bezpečnostní cyklostezce byly realizovány jen práce nutné k bezpečnému pěšímu propojení
městské části Obodř na Bursu (podkladový zpevněný povrch a veřejné osvětlení).
S velkým zpožděním, díky liknavému přístupu MF ČR s převodem bývalých prostor FÚ na
město, začaly práce na rekonstrukci těchto prostor a prostor kulturního sálu na moderní
kulturní vzdělávací středisko. S ukončením těchto třech výše uvedených akcí počítáme
nejpozději do 30.06.2013. Na podzim roku 2012 začaly práce na výstavbě vodovodu v ulici
Pod Brdy. Po ukončení akce v březnu roku 2013 by mělo dojít ke zpevnění povrchu této ulice
v návaznosti na vybudování chodníku do městské části Kbel, takže dojde k bezpečnému
propojení pěší dopravy paralelní trasou s ulicí Pražská.
V roce 2012 byly podány žádosti na dotace z různých operačních programů na akce
vybudování City parku, na revitalizace slepého ramene Jizery, na revitalizaci skály
u Remízku, jejichž vyhodnocení teprve proběhne. Kladně byly vyřízeny žádosti na dotaci na
digitální povodňový plán a varovný informační systém ve výši 4,311 mil. Kč a na zakoupení
čistícího samosběrného vozu ve výši 4,314 mil. Kč. K realizaci těchto akcí dojde v roce 2013.
Tolik výčet nejdůležitějších investičních akcí. Přesný výčet vynaložených finančních
prostředků najdete v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Hladinu atmosféry města v minulém roce rozčeřily některé události. Na přelomu roku to byl
úmysl jedné australské firmy vyrábět plyn zplynováním podzemních ložisek černého uhlí,
které se vyskytují i v katastru našeho města. Spoluprací všech dotčených obcí se tuto
iniciativu s pomocí Ministerstva životního prostředí podařilo odvrátit i z důvodu oprávněné
obavy z poškození kvality ložisek podzemních vod.
Druhou významnou událostí bylo oznámení úmyslu firmy Carborundum – Tyrolit použít
k nové výrobě porézních kotoučů v Benátkách nad Jizerou naftalénové technologie. Došlo zde
masivnímu petičnímu protestu občanů a vzniku občanské iniciativy „Benátky sobě“.
Zastupitelstvo města záměr naftalénové technologie nepodpořilo, i když si je vědomo,

že firma Tyrolit je významným zaměstnavatelem ve městě i regionu. Celý proces
projednávání tohoto záměru byl neurovnaný s rezervami v informovanosti občanů ze strany
firmy, což přispělo k určitému pocitu nedůvěry na obou stranách. K obnovení důvěry určitě
přispěla návštěva nejvyššího představitele firmy p. Christiana Swarovskeho v Benátkách nad
Jizerou, kdy byla domluvena jasná pravidla v jednání mezi firmou a městem s tím, že byly
z obou stran stanoveny expertní skupiny i za účasti zástupce občanského sdružení „Benátky
sobě“, které budou otevřeně projednávat investiční záměry firmy i města. Chceme vytvořit
firmě standardní evropské podnikatelské prostředí ve městě, zachovat pro Benátky tradici
výroby brusiva a tím i cenné pracovní příležitosti pro občany.
Tak jako v minulých letech se město snažilo udržovat vysoký standard služeb jak v oblasti
školství, sociálních služeb i zdravotnictví. Pro místní Polikliniku zakoupilo město nový
moderní sonografický přístroj, aby hlavně starší občané nemuseli za vyšetřením dojíždět do
Mladé Boleslavi. Na domově pro seniory byly nově zrekonstruovány prostory pro denní
i týdenní stacionář pro seniory. Bohatý byl program Klubu seniorů v nových prostorách,
konala se opět pravidelná čtvrtletní setkání se seniory. Město se snažilo podporovat i aktivity
dětských organizací - Mateřského centra i občanského sdružení Mondík. Dobrá spolupráce
byla i s Klubem dětí a mládeže. Velice je prospěšná i činnost Benáteckého čtyřlístku
a kroužku Kukačky.
I díky nově zřízené komisi pro mládež a rodinu při Radě města dochází ke koordinaci činností
pro naše nejmenší, což určitě rodiče vítají.
V oblasti sportu byl zachován vysoký standard minulých let. Město svou podporou
sportovního dění vysoko převyšuje města stejného typu a velikosti. Vrací se mu to vysokou
úrovní sportu ve města a hlavně množstvím sportující mládeže.
Město se snaží neustále rozvíjet i kulturní dění ve městě. Projevuje se to neustálým
doplňováním kulturního kalendáře akcí ve městě, z nichž některé se získaly již slušnou
novodobou tradici. Velkým přínosem je vznik divadelního amatérského souboru „Bazilišek
benátský“, který vnesl do města sympatickou vlastní tvorbu a obohatil i průběh některých
společenských akcí (zahájení adventu, masopust atd.). Kalendář kulturních akcí je přílohou
tohoto materiálu a je možno pozorovat další určité obohacení proti roku 2011.
Bohatá kulturní, spolková i společenská činnost vytváří i podmínky pro partnerskou
spolupráci. Došlo ke specifikaci rozvíjení kontaktů s městy Modra a Hustopeče v oblasti
spolupráce Klubů seniorů, divadelních souborů i možnosti sportovních činností. K naplňování
tohoto programu dojde od roku 2013. Pro tyto činnosti bude vybudováno finanční zázemí, tak
aby se mohly úspěšně rozvíjet.
Úroveň partnerských vztahů s německými městy Rossdorf a Reinsdorf lze hodnotit na úrovni
roku 2011.
Město se snaží zapojit i do práce Svazu měst a obcí ČR a Svazku historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Na půdě těchto organizací je možno aktivně reagovat na tvorbu naší
legislativy a vyměňovat si zkušenosti v jednotlivých problémových oblastech.
Město věnuje pozornost propagaci a informovanosti občanů i návštěvníků města. Měsíčník
Zpravodaj Benátecka a internetová televize přináší pravidelně mnoho informací z bohatého
dění ve městě. Informační centrum vyhledává a zprostředkovává celou řadu informací a
propagačních materiálů. Celý rok 2012 probíhala příprava publikace vybraných prací pana
Jiřího Antoše, bývalého městského archiváře a zasloužilého učitele. Kniha bude vydána

v roce 2013 v rámci tzv. Benátecké knihovničky. K vydání jsou také připraveny dvě
skládačky – jedna o zámku a jedna o městě.
Město je partnerem velkého projektu propagace regionu „Mladoboleslavsko – brána nejen do
Českého Ráje“. Výstupem z tohoto projektu bude řada map, propagačních tematických
brožur, video a internetové stránky. Garantem projektu je Kultura Mladé Boleslav, a.s.,
zařízení města Mladá Boleslav. Město v oblasti cestovního ruchu je také partnerem Zlatého
Pruhu Polabí.
V roce 2012 bylo vydáno v pořadí již desáté CD historických i současných fotografií,
tentokrát s tématikou dopravy, obchodu, peněžnictví, podnikání, řemesel a zemědělství. Byl
tak ukončen opravdu vyjímečný projekt, který pomohl tématicky shromáždit a prezentovat
tisíce fotografií z historie a současnosti města.
Město bylo prezentováno i v publikacích, např. „Slavné zahrady a parky Středočeského kraje“
a v knize „ 20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“.
Snahou vedení města není jen honba za „budovatelskými úspěchy“, ale hlavně vytváření
příznivé atmosféry ve městě pro všechny generace. Nechceme, aby se z města stala jen
noclehárna, jako je tomu u některých měst sousedících s Prahou. Vážíme si každého, kdo se
snaží vytvořit pracovní místa ve městě a tím pomáhá stabilizaci určité části obyvatel, kteří se
pak mohou podílet i na dění ve městě. Chceme, aby se občan pokud chce, mohl ve městě
realizovat a aby se cítil dobře a bezpečně. Zde nás čeká ještě nelehké rozhodování v oblasti
posílení bezpečnostního prvku ve zřízení určité formy vlastního bezpečnostního sboru.
Jednání s městem Mladá Boleslav o spolupráci městské policie na základě veřejnoprávní
smlouvy uvízlo na mrtvém bodě. Nechce se nám utrácet 6 mil. Kč/rok za vlastní městskou
policii.
Proto budeme hledat další možnosti ve spolupráci s městy Milovice a Lysá nad Labem nebo
o použití najatých bezpečnostních služeb. Celou záležitost bychom rádi vyřešili v průběhu
roku 2013. S touto otázkou určitě souvisí i průjezdy a parkování kamionů ve městě.
Středočeský kraj zůstal jen u předvolení rétoriky a tak rok 2012 vyzněl v této problematice
v duchu let předešlých. Toto, podobně jako vytvoření protihlukové bariéry ve Kbele zůstává
úkolem do let příštích.
Vážení občané,
tak jako ve 21 letech předešlých jsem se snažil podat stručnou zprávu „ o stavu unie“, mou
snahou je, aby dobrá a dělná atmosféra, která panuje v městském zastupitelstvu a radě byla
inspirativní pro všechny, kdo se snaží pro příští lepší něco udělat.
Je i platformou pro to, abych veřejně poděkoval všem, kteří pro to lepší již něco dělají. Věřte,
že to dnes není samozřejmé. Je to i platforma pro toto sdělení:
„Občané, přesto, že se to z médií nedozvídáte, Vaše město se i nadále úspěšně rozvíjí!“
Jaroslav Král
starosta města

