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PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010
Vážení občané,
končí páté komunální volební období po sametové revoluci – 20 let svobodně
zvolených zastupitelstev města. Je to prakticky období jedné generace. Předkládáme zprávu o plnění volebního programu za jedno volební období. Zhodnocení toho,
co se nám povedlo a nepovedlo, necháváme na Vás s tím, že doufáme, že si celkový
dojem promítnete do celých dvaceti let a porovnáte s městy obdobné velikosti
v okolí. Ve zprávě budete seznámeni jak s výkonem samosprávy (činnost RM, ZM,
výborů a jejich odborných komisí) tak i státní správy (činnost MěÚ).
1. OBLAST SAMOSPRÁVY
1.1 Orgány samosprávy
a) Zastupitelstvo města
b) Rada města

c) Výbory při Zastupitelstvu města
d) Komise při Radě města

Složení Zastupitelstva města
Příjmení, jméno
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zvolen za stranu

Král Jaroslav
starosta města

ODS

Lhoťan Jiří
člen Zastupitelstva města

ODS

Štifter Pavel, RNDr.
místostarosta

ODS

Janda Jiří, Ing.
člen Zastupitelstva města

ODS

Krinwald Karel
člen Rady města

ODS

Novotný Jan, Mgr.
člen Zastupitelstva města

ČSSD

Bartoň Bohumil, PhDr.
člen Rady města

ODS

Novotný Jiří, Mgr.
člen Zastupitelstva města

ČSSD

Dostál Radek, Mgr.
člen Rady města

ODS

Procházka Milan, RNDr.
člen Zastupitelstva města

ČSSD

Doležalová Ludmila, Mgr.
členka Rady města

ODS

Teubner Viktor
člen Zastupitelstva města

ČSSD

Rejzlová Jana, PaedDr.
členka Rady města

ODS

Valecký Miroslav, Ing.
člen Zastupitelstva města

ČSSD

Soumar Antonín
člen Zastupitelstva města

ODS

Šimková Alena
členka Zastupitelstva města

ČSSD

Strážnická Jaroslava, Ing.
členka Zastupitelstva města

ODS

Cyrany Květoslava, MUDr.
členka Zastupitelstva města

KSČM

Plachý Zdeněk, Ing.
člen Zastupitelstva města

ODS

Klomínek Václav
člen Zastupitelstva města

KSČM

Hlucho-Horvát Jozef
člen Zastupitelstva města

ODS

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Pracovní schůzky

5

3

6

2

Veřejné zasedání

5

6

6

2

Rekapitulace činností (počet) / rok
Zasedání Zastupitelstva města

Počet usnesení

72

113

158

62

86,6

82,5

89,3

88

Zasedání RM

17

20

15

9

Počet usnesení

298

456

480

260

Průměrná účast (%)

95,9

88,6

85,7

95,3

Průměrná účast (%)
Zasedání Rady města

Výbory při Zastupitelstvu města

Odborné komise Rady města

Finanční výbor:
předseda:
Ing. Jiří Janda
tajemnice:
Jana Košťálová
členové:
PhDr. Bohumil Bartoň
Alena Šimková
Ing. Jaroslav Červinka
Ing. Romana Erbenová
Ing. Jan Čížek
(schválen ZM členem
výboru dne 19. 03. 2009)

Komise přestupková:
předseda:
JUDr. Petr Drábek
tajemnice:
Jarmila Mertinová
členové:
Roman Bárta
Antonín Cekota
Jozef Hlucho-Horvát
Vlasta Kubešová
Věra Svobodová
Miroslav Váňa
prap. Jiří Žambera

Kontrolní výbor:
předseda:
Viktor Teubner
tajemnice:
Jarmila Kopalová
členové:
Ing. Miroslav Valecký
Ing. Zdeněk Plachý
Václav Klomínek
Jan Bareš

Komise bytová:
předseda:
RNDr. Pavel Štifter
tajemnice:
Jana Carvová
členové:
Stanislav Čechlovský
Ota Rákosník

Setkání předsedů spolků s vedením města

Komise školská:
předseda:
Mgr. Jan Novotný
tajemnice:
Marie Khýnová
členové:
Mgr. Radek Dostál
Mgr. Jiří Novotný
Marie Neumannová
(členkou do konce roku
2009)
Jana Pucandlová
(schválena RM členkou
komise dne 15. 1. 2010)
Jana Czikraiová
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Milada Trnková, DiS
(schválena RM členkou
komise dne 15. 1. 2010
Komise místního hospodářství
a podnikání:
předseda:
Karel Krinwald
tajemnice:
Jana Carvová
členové:
Pavel Dlask
MUDr. Tomáš Závora
Ing. Jiří Zejval
Cyril Kunštek
Komise pro výstavbu, územní rozvoj
a životní prostředí:
předseda:
Antonín Soumar
tajemnice:
Jaroslava Mišunová
(do konce roku 2009)
Lenka Tichá (jmenována
RM do funkce
dne 15. 1. 2010)
členové:
Ing. Jiří Kratochvíl
Ing. arch. Jan Foit
Ing. Jan Kavalír
Ladislav Jelínek
Komise pro dopravu a bezpečnost:
předseda:
RNDr. Milan Procházka
tajemnice:
Jarmila Kopalová
členové:
Alois Kyzivát
Karel Hejdrych
Jiří Švejda
Miroslav Dědek
Komise pro kulturu a propagaci:
předseda:
PaedDr. Jana Rejzlová
tajemnice:
Monika Gürtlerová
členové:
Věra Břízová
Jana Vernerová
Mgr. Naděžda Eretová
Ing. Petr Bohdan
Ing. Jan Tichý
Jiří Rákosník
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Komise pro občanské záležitosti:
předsedkyně:
Mgr. Ludmila Doležalová
tajemnice:
Hana Jíchová
(do konce roku 2009)
Marta Lišková
(jmenována RM do
funkce dne 15. 1. 2010)
členové:
Miluše Petrová
Květa Burdová (činnost
ukončena k 30. 4. 2010)
Danuška Farkasová
Marie Černá (činnost
ukončena k 31. 12. 2008)
Blanka Noháčová
Eva Svačinová
Marie Šturmová
Milena Vraníková
Danuše Uřidilová
Jitka Veselá
Blanka Kratochvílová
(schválena RM členkou
komise dne 23. 4. 2010)
Komise pro spolky a mládež:
předseda:
Jiří Lhoťan
tajemník:
Marek Mařík (do konce
roku 2009)
Martin Ječný (jmenován
RM do funkce
dne 15. 1. 2010)
členové:
Václav Němeček
Petr Martinec
Hana Korandová
	Luboš Chadalík
(= 22. 5. 2010)
Aleš Vladyka
Karel Bláha
Komise zdravotnictví a sociální:
předsedkyně:
MUDr. Květoslava Cyrany
tajemnice:
Hana Jíchová
(do konce roku 2009)
Alena Poláková
(jmenována RM do
funkce dne 15. 1. 2010)

členové:

Martina Eichlerová
Marta Rysková
Renata Tomíčková
členové:

Komise pro vnější vztahy:
předsedkyně:
Ing. Jaroslava Strážnická
tajemnice:
Magdalena Dědková, DiS
(činnost ukončena v roce
2007)

Lucie Součková, DiS
(jmenována RM do
funkce dne 25. 4. 2008)
Jaroslav Král
RNDr. Pavel Štifter
RNDr. Milan Procházka
Mgr. Lukáš Nachtmann
Ing. Jan Gregor

Úkolem orgánů samosprávy je přijímat rozhodnutí, která zajišťují bezproblémový chod města v kontextu přijatých pravidel strategického rozvoje města. Strategii
rozvoje města lze definovat jako krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Celkovou strategii ovlivňuje jednak vnější rámec podmínek, kde mluvíme o tzv. vyšší
moci, což je jednak celková politická, ekonomická a hospodářská situace ve státě a regionu, ale i např. přírodní mimořádné situace (povodně, vichřice a kalamity). Pak existuje vnitřní rámec, který je dán celkovým politicko-ekonomickým potenciálem města. Vnější rámec nemůžeme prakticky ovlivnit, ale u vnitřního rámce už velkou roli
hraje „lidský“ potenciál města. Jde o odbornost, pracovitost, patriotismus, entusiasmus
a další vlastnosti potřebné pro dynamické směrování města.
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Počet zaměstnanců města: 55

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

Období 2006 – 2010
Výchozí podmínky
Toto zastupitelstvo přebíralo město ve
stabilizovaných podmínkách. Vzhledem
k tomu, že se neměnilo vedení města, dalo
se kontinuálně navazovat na minulý volební program. I tento volební program vycházel z programu vítězné volební strany
ODS, doplněný připomínkami všech členů
zastupitelstva města. Přístup všech členů
zastupitelstva byl pragmatický, se zájmem
o problematiku města, při vzájemném respektu. Nepolitikařilo se. Vnější politické
podmínky se výsledkem krajských voleb
v r. 2008 změnily z příznivých na krajně
nepříznivé. Vnější hospodářské podmínky
se vlivem celkové hospodářské krize negativně promítly do r. 2009 a 2010. Město
neprošlo zásadními přírodními kalamitami, kromě dvou vichřic (škody hlavně na
zeleni) a jedné sněhové (zvýšené náklady
na likvidaci sněhu). V podstatě se daly naplňovat již nastartované programy:
a) program obnovy ŽP
b) program obnovy kulturních památek
c) protipovodňový program
d) sociální a zdravotní program
e) program podpory spolků a organizací
f ) program obnovy majetku města atd.
+ některé body programů nově schváleného strategického plánu a rozvoje
města

bez ohledu na politické reprezentace vznikající z komunálních voleb. Tyto dokumenty pak umožňují v předstihu vypracovávat
technické dokumentace jednotlivých akcí
programů. Umožňují tak reagovat včas na
různé dotační tituly, ať evropské či státní,
a naplňovat jejich podmínky. Za tím vším
musí stát erudovaní a pracovití lidé, jak ze
zastupitelstva, aparátu MěÚ, tak i občanů.
O tomto volebním období můžeme říci,
že se díky výše uvedeným skutečnostem
podařilo v zásadě naplnit všechny úkoly,
které si ZM předsevzalo. Zůstaly nesplněny
jen některé dílčí úkoly z důvodu tzv. vyšší
moci. Byly to hlavně projekty závisející na
spolupráci se Středočeským krajem (sestupná komunikace od Motorestu Tempo, ulice Pražská s chodníky na Kbel, ulice
Pickova, ulice Soumarova), odpovídající
nové situaci po krajských volbách v roce
2008.
1. 2 Oblast majetku a financí
Od finanční stránky se odvíjí naplňování
volebního programu. Je prioritní snahou
zajistit peněžní toky dostatečné pro údržbu a rozvoj majetku města i pro provozní
výdaje.
Tak jako každá firma i domácnost má
město na zřeteli stránku příjmů a výdajů.
Příjmová stránka rozpočtu města se skládá z daňových příjmů (sdílená daň od státu + vlastní daňové příjmy), nedaňových
příjmů (např. nájmů), kapitálových příjmů

Programové nástroje byly obdobné jako
v minulém volebním období, jen se prohloubily a zdokonalily.
Dochází k inovaci územně plánovací
dokumentace i Plánu odpadového hospodářství. Byl dopracován Komunitní plán.
Hlavně však byl zpracován Strategický plán
rozvoje města, zatím do r. 2013. Všechny
tyto dokumenty jsou kompatibilní s možností dalšího dopracovávání. Vytvářejí tak
pravidla pro další harmonický rozvoj města

Městu patří chalupa v Rokytnici nad Jizerou –
penzion Fibich
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(většinou příjmy z prodeje majetku) a dotací (evropské, státní a krajské).
Výdaje v zásadě máme tzv. provozní, investiční a neinvestiční. V provozních výdajích rozeznáváme výdaje tzv. mandatorní
(nutné – např. energie, mzdy) a ostatní (zajištění provozu v oblastech v kompetenci
města – příspěvky, dotace, granty).
Investiční výdaje slouží k zajištění investičních akcí, neinvestiční většinou na údržbu a opravy.
Město v tomto období hospodařilo s cca
835 mil. Kč, což v průměru představuje
cca 209 mil. Kč/rok (minulé obd. 181 mil.
Kč/rok), z čehož daňové příjmy činily cca
442 mil. Kč (sdílená daň cca 207 mil. Kč,
vlastní daň. příjmy cca 235 mil. z toho
poplatky za ukl. odpadů na skládce cca
180 mil. Kč).
Kapitálové příjmy činily cca 49 mil. Kč
a příjmy z dotací cca 171 mil. Kč. Z toho 21
mil. povinných dotací od státu a cca 150 mil.
dotací získaných vlastní iniciativou – cca
102 mil. evropských a cca 43 mil od státu
a cca 5 mil. od Středočeského kraje.
Ve výdajích činily investiční a neinvestiční výdaje cca 375 mil. Kč + akce Mladoboleslavsko (investor VaK) 53 mil. Můžeme tedy
říci, že na zvelebení a rozšíření majetku
města bylo vynaloženo více než 100 mil.
Kč/rok.
Rozpočet města byl veden jako vyrovnaný. Celé čtyřleté období bylo dluhové
zatížení města nulové. Při realizaci velkých
investičních akcí (sportovní hala, rekonstrukce Husova náměstí) jsme měli jako
případné jištění revolvingový úvěr 35 mil.
Kč, který nebyl použit. Podařilo se nastavit
platební kalendář tak, aby profinancování
těchto akcí bylo zajištěno z vlastních příjmů.
Ve snaze šetřit provozní výdaje zřídilo
město další 2 příspěvkové organizace. K ZŠ
9

Husovo náměstí, ZŠ Pražská, Mateřské škole, Správě městských lesů a Technickým
službám přibyla Správa sportovních zařízení a Městské centrum komplexní péče. Tyto
organizace hospodaří samostatně s předem daným příspěvkem města. Hospodaření je průhlednější a vyžaduje managerský přístup ředitelů těchto organizací. Do
hospodaření města se tak přímo promítají
výsledky jen 2 hosp. složek města - městské knihovny a městské prádelny. Celkově
můžeme říci, že šetření nastalo ve všech
výdajových oblastech, i když někde bylo
„kompenzováno“ nárůstem jednotkových
cen energií a médií.
Na konci volebního období spravuje
město nemovitý a movitý majetek za 1,050
miliardy Kč. Za uplynulé volební období
byl rozšířen o nemovitosti za více než 160
mil. Kč.
Hospodaření s majetkem probíhá racionálně – nepotřebný majetek se prodává
a potřebný nakupuje. Prodalo se např. rekreační zařízení v Kytlici, dům, kde bydlela
pí Mašková (ul. Pražská), část byt. fondu,
ztrátová restaurace U Internátu, dům čp.
148 v ulici U Cukrovaru a některé pozemky
(průmyslová zóna a výluky ve městě). Celkově za cca 43 mil. Kč. Nakoupeny byly prostory po Finančním úřadu v domě čp. 39 na
Husově náměstí, dům p. Jeřábka v Žižkově
ulici pro MŠ Pampeliška, vyhořelý dům čp.
432 ve Vágnerově ulici na azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, tenisová hala od pí
Bubeníkové a některé pozemky důležité
pro zajištění chodu města (celkově za cca
12 mil. Kč).
To je suchý výčet reálných čísel - přesná
čísla budou až po uzavření rozpočtu r. 2010
(hodnotíme r. 2007, 2008, 2009 a 2010).
I přes velmi nepříznivé vnější podmínky
– celková hospodářská a ekonomická krize
v posledních dvou letech (ztráta na sdílených daních cca 18 mil.), autoritářské ve-

dení po Středočeských krajských volbách
v r. 2008 (ztráta dotací – dotace a granty
jsou přidělovány politicky jmenovanými
komisemi, navíc dochází k diskriminaci
měst nad 5 000 obyvatel) i systém výpočtu
sdílené daně na 1 obyvatele státem (nejhůře jsou na tom obce od 3 do 10 tis. obyvatel) se hospodaření města pohybovalo
v černých číslech. Množství finančních prostředků získaných z dotací hovoří o celkové aktivitě města, o kvalitně připravených
projektech. Významným přínosem jsou
příjmy ze skládky TKO. Město se aktivně
zúčastnilo iniciativy proti převedení těchto
příjmů na kraje.
Celkově bylo toto období po finanční
stránce nejúspěšnější, což dokládá i přehled investičních akcí. V budoucím období se tato situace určitě nebude opakovat,
neboť následky hospodářské a ekonomické krize i celkový stav státních financí se
budou negativně projevovat do veřejných
rozpočtů minimálně do r. 2014. Proto bude
hledána dále cesta maximálních úspor
a možných dotací.
1.3 Bytová politika
Město spravovalo na začátku volebního
období 91 bytů v 31 domech. Po celé čtyři roky město pronajímalo 39 nebytových
prostor k nejrůznějším účelům, převážně
však zdravotnictví a službám.
V tomto volebním období pokračovala dále privatizace městských bytů, i když

Historické domy na Husově náměstí

hlavní vlny prodejů již proběhly dříve. Ve
volebním období 2006 – 2010 bylo prodáno celkem 26 bytů a veřejnou nabídkou
byly prodány dva rodinné domy. Byty byly
prodány podle stejných pravidel jako dříve, to znamená, výrazně levněji než byly
tržní ceny. Zastupitelstvo nechtělo měnit
již dříve užitá pravidla prodeje, preferovalo tedy před okamžitým ziskem sociálně
únosný prodej bytů s vědomím, že město
neprodává byty ani domy ve výborném
stavu, protože za regulované nájemné není
možné kvalitu bytového fondu ani udržet.
Rodinné domy byly pak prodány nejvyšší
nabídce.
Pochopení občany, zájem všech oslovených o koupi bytu do osobního vlastnictví,
aktivita vzniklých Společenství vlastníků
a nakonec i probíhající opravy jednotlivých
bytů i bytových domů ukazují, že privatizace v Benátkách nad Jizerou proběhla dobře, a že to byla cesta správným směrem.
Zbytek městských bytů (65) se většinou
nachází v městské památkové zóně a o jejich privatizaci se neuvažuje z důvodů zajištění péče o celé domy. Některé městské
byty jsou pojaty jako sociální a služební.

Bytová zástavba v lokalitě Nad Vinicemi

V bytových domech, které zůstávají ve
vlastnictví města, probíhají zásadní rekonstrukční práce, jako např. výměny oken,
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ubytovny u Internátu. Byty budou na podzim 2010 obsazeny nájemníky, kteří budou
splňovat státem daná kriteria.

Bytové domy v lokalitě Nad Vinicemi

rozdělování velkých bytů na dva menší
– o velké byty není zájem, v domě čp. 59
U Ryby proběhla náročná a drahá výměna
stropů. Celkem se za volební období do
oprav vložilo cca 5,2 miliónu korun.
V tomto období došlo také na, ze zákona
výrazné, zvýšení nájemného. Dohodami
s nájemníky město prodloužilo dobu nárůstu možného nájemného do roku 2013.
Přestože se počet nájemníků výrazně
snížil, stále existuje řada z nich, kteří neplatí nájemné vůbec nebo nepravidelně.
Využitím exekutorů se situace zlepšila, ale
stále město musí vymáhat dluhy a apelovat na zlepšení platební morálky. Neplacení nájemného je důvodem k okamžitému
vystěhování z bytu a město k tomu určitě
přistoupí. Právě teď probíhá prodej celého
domu s neplatícími nájemníky soukromému vlastníku.
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Občané města mohou stále čerpat výhodné půjčky města na opravy svých
domů, na zateplení, opravu střech, vznik
nové bytové jednotky a vybudování nového sociálního zařízení. Tyto půjčky sice
nepokryjí náklady vlastníků domů, ale jsou
jistě významnou motivací. Jsou občany využívány.
Město svou dlouhodobou iniciativou,
přípravnými a investičními pracemi otevřelo několik lokalit pro bytovou výstavbu, ať již soukromníků, tak i developerů.
V územním plánu je rezervováno pro bytovou výstavbu dostatek ploch, které budou
zárukou dalšího rozvoje bydlení v našem
městě.
1.4 Doprava a bezpečnost
Téma dopravy a bezpečnosti získává postupem času na prioritě.

Město využilo dotaci státu na výstavbu
6 podporovaných sociálních bytů z bývalé

A) Doprava
Dopravní systém ve městě
a) K
 rajské komunikace
(spravuje Středočeský kraj)
Benátky mají trochu smůlu v tom, že
jsou jednou velkou křižovatkou krajských
komunikací. Silnice II/610 (stará pražská),
silnice II/272 (od Jiřic na Zdětín), silnice
3. tříd (na Mělník, na Dražice a do bývalého
VVP Mladá) vlastně vytvářejí osu dopravní-

Rozestavěný bytový dům v Pražské ulici

Bursa, Benátky nad Jizerou II

ho systému ve městě. Za Bendlova vedení
Středočeského kraje byl vybudován kruhový objezd, zrekonstruována ul. Podolecká
a podepsala se smlouva o spolupráci na
vypracování dokumentace na akci „Benátky – Zdětín“ se zařazením této akce do
Plánu investic a oprav Středočeského kraje.
Tím byl řešen průtah silnice II/272 Benátkami. Zároveň byla podepsána další smlouva
na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Kbel – Tuřice“, kde je
řešen průtah silnice II/610 Benátkami nad
Jizerou s tím, že tato akce bude financována z evropských peněz. Byla vypracována
dokumentace a vydáno stavební povolení
na ulici Soumarova – odbočku z II/272 za
mostem na Slivno. Byla vypracována dokumentace na rekonstrukci mostu přes
Jizeru. Byla vypracována dokumentace
k ÚR pro sestupnou komunikaci ze silnice
dálničního typu I/10 na silnici III/272 12
do VVP Mladá. Bývalá Rada kraje vydala
usnesení o budoucích smlouvách o výkupu pozemků pod touto komunikací, které bylo současnou soc. dem. Radou kraje
zrušeno. K této problematice přistupuje
Rathovo vedení kraje buď s obstrukcemi,
nebo ji neřeší vůbec. Po zavedení poplatků na dálnicích a silnicích dálničního typu
pro nákladní automobily, kdy se razantně
zvětšilo zatížení silnic II. a III. tříd kamiony,
přináší nečinnost Středočeského kraje zatížení hlavně pro města a obce, kudy tyto

Na tělese bývalé železniční vlečky byla postavena
in- line a cyklostezka

Zrekonstruovaná Smetanova ulice

komunikace procházejí. Město je v této situaci prakticky bezmocné.
b) Místní komunikace
V tomto období se snažilo město zrekonstruovat komunikace přirozených center
města. Kromě dokončení oprav a budování chodníků a vozovek v prostoru Na Burse,
bylo kompletně zrekonstruováno Husovo
náměstí, včetně ulic Vágnerova a Smetanova, Tychona Brahe, Vaněčkova ul. i přístupová komunikace Na Kosince.
Byly kompletně zrekonstruovány pěší
komunikace i vozovky v prostoru Náměstí
17. listopadu. Dále byly zrekonstruovány
ulice Ořechová, Soukalova, U Kostela. Asfaltový povrch dostaly ulice „U Špejcharu“
a přístupová cesta k motokrosu ve Kbele
a ulice k Rabakovu na Dražicích. Generální
opravu prodělal povrch ulice „Na Štěpnici“. Nově byla vybudována in-line a cyklo
stezka na Chrástecký dvůr. Nové chodníky,
kromě prostorů, které prošly rekonstrukcí, byly vybudovány v ulici Na Štěpnici
i v nově vybudované ulici spojující Carborundum a kruhový objezd.
Město má celou situaci v oblasti sítí a ulic
digitálně zpracovánu. Průběžně je monitorován stav povrchů pěších i dopravních komunikací, takže je průběžně připravována
dokumentace pro opravy a rekonstrukce
dalších ulic. Zde musíme činnost koordi-
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trum. Město vynaloží na dopravní obslužnost v tomto období cca 3,25 mil. Kč.
Jestli bude tento trend pokračovat, bude
se muset tvrdě přehodnotit vytížitelnost
některých spojů. Ve spolupráci s dalšími
obcemi bude muset být provedena regulace nevytížených spojů. Je to složitá problematika a její řešení bude vyžadovat seriózní přístup dopravní společnosti, ostatních
obcí a Středočeského kraje.
Nové komunikace na Náměstí 17. listopadu

novat se správci sítí (hlavně VaK) tak, aby
při nástupu prováděcí firmy byl znám stav
rozvodů a mohly být provedeny případné
opravy, aby se po rekonstrukci do vozovky
nemuselo zasahovat.
Do přípravy oprav a vybudování staveb
v oblasti dopravy investovalo město v tomto období více než 160 mil. Kč (viz. přehled
investic). Finanční náročnost a do budoucna prakticky nedosažitelnost dotací dělá
z oblasti dopravních staveb jednu z nejnáročnějších problémových oblastí.
Dopravní obslužnost
Do dopravy patří rovněž dopravní obslužnost. Město nedisponuje napojením na
železnici, takže zde je jediná prioritní dopravní obslužnost autobusová. Příspěvek
na základní dopravní obslužnost (doprava do škol a zaměstnání) platí dopravním
společnostem kraj. Město platí příspěvek
na tzv. ostatní dopravní obslužnost, tj. na
spoje, které doplňují celý jízdní řád. V tomto období byla zachována úroveň dopravní
obslužnosti i za cenu vysokého nárůstu příspěvku pro dopravní společnost TranscenNáklady na dopravní obslužnost
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r. 2007

624 664

r. 2008

762 250

r. 2009

927 647

r. 2010

?

B) Bezpečnost
Bezpečnostní problematika je velmi
složitá záležitost. Pocit bezpečí je jedním
z hlavních atributů spokojeného života ve
městě.
a) Obecná bezpečnost
Úzce souvisí s projevy kriminality ve
městě. Bezpečí osob a majetku by měla

Zrekonstruovaná budova Městský kamerový systém, Pražská ulice

chránit Policie. Ve městě sídlí oddělení
Policie ČR, která je hlavním restrikčním
činitelem v boji proti obecné kriminalitě
i přestupkům v dopravě. Úloha města je
hlavně v prevenci. V současné době úroveň
kriminality úzce souvisí s drogovým nebezpečím. Snaha sehnat peníze na drogy
za každou cenu přináší závažné kriminální
jevy již od mládežnického věku. Město se
snaží o preventivní opatření hlavně v oblasti využití volného času. Široká nabídka
volnočasových aktivit byla i v tomto voleb-

Interiér služebny Městského kamerového systému

ním období nadstandardní, ať už to bylo
v oblasti sportu i jiných aktivit (Klub dětí
a mládeže, Základní umělecká škola). Město platilo ročně 100 tis. Kč i na tzv. terénní
odbornou prevenci občanskému sdružení
Semiramis. Obě základní školy rovněž pořádaly protidrogové preventivní přednášky. Tato činnost je účinná pouze tehdy,
spolupracuje-li i rodina.
Zastupitelstvo města se zabývalo i otázkou zřízení Městské policie. Zatím bylo
přistoupeno k projektu prevence s tím, že
na exponovaných místech ve městě byly
instalovány bezpečnostní kamery (celkem
14) a vybudována služebna, kde jsou kamery sledovány. Byla uzavřena Smlouva
o spolupráci s Policií ČR, kdy po upozornění z naší služebny Policie bude přednostně
zasahovat. Celý systém bude vyhodnocen
po ročním provozu a ze zkušeností bude
stanoven další postup v této oblasti. Kamerový digitální systém v Benátkách nad
Jizerou patří k nejmodernějším v ČR. Spolu
s rekonstrukcí domu na služebnu stál více
než 6,2 mil. Kč a byl plně hrazen z rozpočtu
města.
b) Bezpečnost v dopravě
Naše město je frekventovanou křižovatkou krajských komunikací. Zvláště po zpoplatnění silnice I/10 dochází v Benátkách
k prudkému nárůstu kamionové dopravy.
Celková intenzita dopravy, podpořená tímto negativním jevem, vedla město k něko-

lika bezpečnostním opatřením. Na vjezdu
do města byly instalovány bezpečnostní
výstražné tabule. Byly rovněž zakoupeny
a instalovány měřiče rychlosti upozorňující řidiče na rychlou jízdu. Na ulici Pražská
byl instalován bezpečnostní zpomalovací
semafor. V ulici Jana z Dražic a u ZŠ Husovo náměstí byly vybudovány zpomalovací
prahy. Byly přisvíceny nejfrekventovanější
přechody pro chodce v prostoru Na Burse.
Ulice Soukalova byla rekonstruována na
zpomalení provozu.
Avšak pokud aktivity města nebudou
podpořeny kontrolní a represivní činností
Policie ČR, jedná se pak o činnost s daleko
menší účinností. S tím souvisí situace, kdy
po některých kulturních akcích vzniká vyšší dopravní i hluková zátěž a Policie nezasahuje. Chybí následná kontrola zaměřená na
požití alkoholických a dalších psychotropních látek a rovněž i prostá přítomnost
Policie v ulicích. Zde město působí jen na
pořadatele, aby následné jevy byly eliminovány na co nejmenší míru, a sjednává
možnou nápravu s Policií.
c) Bezpečnost – opatření proti přírodním
katastrofám
V tomto volebním období nedošlo k závažným přírodním kalamitám. Následky
dvou vichřic a jedné sněhové kalamity
zlikvidovali pracovníci Technických služeb
a Správy městských lesů. V době, kdy se
projevují stále větší klimatické výkyvy, musíme mít stále na zřeteli nebezpečí, které
může připravit řeka Jizera i nebezpečí přívalových vod z tajících sněhů a extrémních
dešťů.
Město intenzivně pracovalo na přípravě
dokumentace pro realizaci protipovodňových opatření.
V minulém volebním období byla ve
spolupráci s Carborundem Electrite a. s.
vypracována Studie protipovodňových
opatření. Městu se podařilo zařadit Projekt
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protipovodňových opatření do programu
Ministerstva zemědělství ČR. Byl proveden
přírodovědný a hydrogeologický průzkum,
byla vypracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Byly vypracovány smlouvy
o budoucích smlouvách s vlastníky pozemků, kde má být protipovodňová zábrana
instalována. Celý soubor dokumentací byl
předán Státnímu podniku Povodí Labe,
který je pro další období investorem a nositelem realizace tohoto Projektu. Město
zaplatilo za provedení 1. etapy dokumentace Projektu zatím cca 2 mil. Kč. Celkové
náklady na realizaci projektu budou více
než 50 mil. Kč. Pochopitelně se bude město informovat o dalším postupu a vytvářet
tlak na realizaci Projektu. Tato opatření se
týkají tzv. 50leté a větší vody.
Město provedlo technická opatření pro
eliminaci následků „menších“ vod. Bylo
provedeno větší zprůtočnění tůní v Olšinách a byla opevněna některá kritická
místa mezi tůněmi. Technická opatření
stála město v tomto volebním období cca
5 mil. Kč. Byl aktualizován Povodňový řád.
Byla dozbrojena hasičská jednotka JPO3
o motorový člun. Jedna kamera kamerového bezpečnostního systému je připravena monitorovat vodoznak v případě velké
vody. Máme připraveny evakuační prostory pro případy zajištění osob postižených
přírodními katastrofami. Toto je výčet některých opatření, která můžou zmírnit následky povodní. Nejdůležitější je pak činnost správce povodí - koordinační činnost
po celém povodí v případě povodní, čištění
břehů a koryta řeky, jakož i zabránění splavování ornice do koryta. V současné době
probíhají Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Dražice, Nové a Staré
Benátky, které by mohly vést k zatravnění
některých ploch v záplavovém území, na
kterých nyní probíhá zemědělská činnost.
Proti přívalovým vodám byl rozšířen rozsah vodotečí, které přívalové vody z okol15

ních polí zachytí a bezpečně odvedou do
řeky. Problematická zůstává oblast nad
„Korejí“ a nadjezdem u Kbela, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic.
Město postupně vytváří fundovaný
protikatastrofický potenciál, nikdy však
nemůžeme předpokládat, co nám příroda
připraví. Proto víme, jak je tato činnost důležitá a chceme, aby součinnost se všemi
složkami Záchranného integrovaného systému byla co největší a aby měl i v tomto
případě občan určitý pocit jistoty, kterou
město nabízí.
1.5 Životní prostředí
Po sametové revoluci byla problematika
životního prostředí ve městě prioritní. Žádná ze složek ŽP, kromě pitné vody, nebyla
na odpovídající úrovni, situace ve kvalitě
ovzduší a hospodaření s odpady byla kritická. V současné době můžeme směle říci,
že po stránce ŽP je město Benátky nad Jizerou opravdu moderním městem.
Ovzduší
Nejradikálněji se změnila situace ve znečišťování ovzduší. Likvidací pecí a surovárenských provozů v závodě Carborundum

Nově přemístěný pomník padlým z 1. světové války v zámeckém parku

zavedením moderních výrobních technologií a technologií výroby tepla v současném podniku Carborundum Electrite a. s.
došlo k rozhodujícímu zvratu ve znečišťování ovzduší průmyslovými exhalacemi.
Průmyslové emise se v současné době
vyskytují v bývalých surovárenských provozech (SiC a BK) – bývalé provozy Carborunda SiC a Jizera. V poslední době se
po urgencích města u soukromých provozovatelů situace zlepšila. Celková plynofikace města přinesla i likvidace většiny
domácích topenišť na tuhá paliva. Nárůstem ceny plynu se některé domácnosti ke
spalování uhlí vrátily, v dnešní době však
přibývá kotlů na spalování dřeva, které je
ekologičtějším palivem. V době zimních inverzí je zřetelně patrné, které domácnosti
znečišťují ovzduší. Město tím, že produkuje a distribuuje prostřednictvím Správy
městských lesů dřevo na palivo, se snaží
procesu ústupu od spalování uhlí na dřevo
pomoci. V minulém období vyprodukovala
Správa městských lesů více než 1 000 m3
palivového dřeva.
Voda
Město Benátky nad Jizerou je druhým
největším akcionářem VaK a. s. Mladá Boleslav. Celkově vlastní 116 526 akcií, což
představuje 9,1 % všech akcií VaK Mladá
Boleslav, která je z cca 95 % vlastněna obcemi. Tato společnost odborně zabezpečuje činnost jak na úseku vody pitné, tak
vody odpadní.
a) Voda pitná
Na území města jsou dvě prameniště
(v prostoru obodřeckého jezu a v parku),
která vytvářejí dostatečnou produkci pitné kvalitní vody, která je přečerpávána do
dvou vodojemů. Benáteckou vodou jsou
zásobovány i blízké obce (Sedlec, Zdětín,
Mečeříž). V minulém volebním období investovala a. s. do zařízení pitné vody v Benátkách nad Jizerou 20,2 mil. Kč. Byl nově

Zrekonstruovaný vodojem

opraven hornobenátecký vodojem, vyměněn vodovodní řad ve Kbele a provedeny
opravy a přeložky vodovodů v rekonstruovaných ulicích. Ztráty při výrobě pitné vody
se pohybovaly kolem 10 %, což je na světové úrovni (do ztrát se kromě úniku vody
ve vodovodních řadech počítá i spotřebovaná voda pro hasiče i pro technologické
potřeby VaKu)
b) Vody odpadní
Úspěchem tohoto volebního období je
realizace projektu Mladoboleslavsko za cca

Výstavba kanalizace v ulici Na Štěpnici v Dražicích
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600 mil. Kč (rekonstrukce ČOV Ml. Boleslav
a odkanalizování měst Bělá, Bakov, Kosmonosy a Benátky nad Jizerou). V rámci
tohoto projektu, kde výrazně přispěla EU,
se podařilo zajistit odkanalizování městské části Dražice a zbytku Benátek nad
Jizerou. Investorem byla a. s. VaK. Financování bylo zajištěno ve spolupráci s jednotlivými městy. Benátecká investice stála
více než 50 mil. Kč a město Benátky nad
Jizerou zde přispělo cca 8,4 mil. Kč. Město
nákladem cca 4,5 mil. Kč provedlo ještě
odkanalizování ul. Dělnická, která nebyla
součástí projektu Mladoboleslavsko. Celkově bylo do vodohospodářských zařízení
na území města v tomto volebním období
investováno cca 80 mil. Kč. Po dokončení
intenzifikace ČOV v Benátkách nad Jizerou
v roce 2006 můžeme říci, že hospodaření
s odpadními vodami je v našem městě na
vysoké evropské úrovni. Výrazně tak přispíváme k zabezpečení ochrany vodárenského toku řeky Jizery i vodovodního řadu
vodovodu Káraný.
Odpady
Hospodaření s odpady ve městě probíhá podle schváleného Plánu odpadového hospodářství. Cílem je v kontextu
s evropskou legislativou omezit produkci
odpadů a vyprodukované odpady v co

Hnízdo na kontejnery pro sběr tuhého komunálního odpadu a odpadů, které jsou dále recyklovány, u MŠ Poupátko
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největší míře využít jako druhotnou surovinu, to vše za předpokladu, že odpady
budou ukládány a vyváženy dle moderních metod a ne do volné přírody. V praxi
to znamená vytvořit pro občana cenově
dostupnou službu tak, aby odpady ukládal a třídil ve smyslu vyhlášky o odpadech. Současně město využívá pro svoz
směsných komunálních odpadů Technické služby, svoz tříděných odpadů provádí
společnost AVE. Pro třídění odpadů slouží
14 sběrných hnízd ve městě a třídí se papír, sklo, plasty, tetrapack obaly. V tomto
volebním období byl v TS ve Kbele vybudován za cca 1,4 mil. Kč Sběrový dvůr, kde
je možno bezplatně ukládat velkoobjemové odpady, nebezpečné odpady, elektroodpady i některé bioodpady.
Náklady na vyvezení směsných komunálních odpadů na občana a rok činí více
než 650,- Kč. Občan v Benátkách platí
420,- Kč. Zbytek dotuje město. Vyvážení
tříděných odpadů je pro město rovněž
ztrátové. Město v r. 2009 dotovalo tuto
činnost částkou cca 1,5 mil. Kč. Za tříděné
odpady obdrželo cca 700 tis. Kč. Že je však
třídění činnost záslužná, potvrzuje Certifikát společnosti Asekol, kde je množství
vytříděné suroviny přepočítáváno na
úspory primárních surovin a energií.

Sběrový dvůr v areálu Technických služeb
ve Kbele

Nový traktor Zetor v Technických službách

Výstavba in-line a cyklostezky

Úkolem do budoucna je i nadále postupovat podle, v současné době inovovaného, Plánu odpadového hospodářství
a pokračovat v trendu efektivity třídění.
Stojí před námi rovněž efektivní postup
při likvidaci biologických odpadů. I nadále
chceme postupovat při zvyšování estetič-

nosti vzhledu třídících hnízd. Oblast hospodaření s odpady bude nadále procházet
dalším vývojem, který bude reagovat na
požadavky legislativy.
Celkové množství vyprodukovaných odpadů udává následující tabulka.

Přehled vyprodukovaných odpadů občany Města Benátky nad Jizerou (tuny)
Komodita / rok

2007

2008

2009

2010
(do 30. června)

Papír

89, 9

105,5

118,8

45,5

Plasty

31,5

45,9

62,9

24,9

Sklo

42,9

49,4

58,9

18,5

2,1

3,5

5,2

3,5

TetraPack
Tuhý komunální odpad

2 553,8

2 615,8

2 667,8

1 100,4

Nebezpečný

0,8

1,6

1,3

0

Objemný

5,7

31,1

93,1

45

Ostatní

5,1

88,8

132,3

80

Celkem

2 731,8

2 941,6

3 140,3

1 317,8

2008

2009

2010
(do 30. června)

8,8

28,4

11,5

Zpětně odebrané elektrozařízení (tuny)
Systém sběru / rok
Elektrowin

2007

Asekol

10,6

11,6

6,4

Celkem

19,4

40,0

17,9

18

1

8

Kolektivní systém ASEKOL uděluje
Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009
pro Město Benátky nad Jizerou
Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí:
Město Benátky nad Jizerou

TV

Monitory

Celkem

Počet sebraných kusů za rok 2009

300

176

476

Úspora elektrické energie (MWh)

48,72

22,01

70,72

867

536,8

1 403,8

Úspora ropy (l)

2 919

244,64

3 163,64

223 500

133 232

356 732

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

43,5

28,69

72,19

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv)

13,2

5,68

18,88

Úspora primárních surovin (t)
Úspora vody (m3)

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových
monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních
zdrojů. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:
• k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné
množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce
(3 měsíce u monitoru), nebo je vytvořena manuální prací silného muže usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně.
• k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 2,89 litru ropy (3,05 litru
u monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,86 u monitoru). Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru).
Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění
v běžném rodinném domě.
• k úspoře primárních surovin, nevytěží se celkem 9,73 kilogramů primárních surovin
(1,39 kg u monitorů), nejvíce písku, vápence a železa.
• k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství
znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při
deseti sprchováních.
• ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kilogramů u monitorů). Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností
(41 domácností u monitorů).
• ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů  
CO2 ekv. (32,3 kilogramů u monitorů). Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil,
který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
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Zeleň
Zeleň ve městě je důležitou součástí životního prostředí nejen po stránce funkční, ale i estetické. O zeleň se ve městě starají Technické služby, Správa městských lesů
a částečně i Správa sportovních zařízení.
Externě vypomáhá i odborná firma Kerber

Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku

z Otradovic, hlavně při údržbě stromové a keřové zeleně. Město disponuje cca
19 ha udržovaných travnatých ploch, jejichž údržba je náročná hlavně v období
deštivých jarních měsíců. Technické služby se však s náročnými úkoly vyrovnávaly
vcelku dobře.

uskutečněn každoroční odborný průřez
stromů. V podzámeckém parku je prováděna pravidelná údržba a byl zrekultivován další prostor parku směrem ke „Kosince“. Nezapomíná se ani na výsadbu nových
stromů. Byla provedena dosadba cca 390
stromů v celém prostoru města (hlavně
v ulici Dražická, u motokrosu, v sídlišti na
Burse). V rámci obnovy funkce krajiny byla
obnovena stará cesta na Sedlec s výsadbou nové stromové aleje, stromová alej
byla vysázena i nad domovem důchodců.
V rámci rekonstrukce Husova náměstí byla
kompletně obnovena i zeleň. Provádí se
celková revitalizace zámeckého parku za
14 mil. Kč, kde dochází k citlivé údržbě stávající zeleně a k vytváření zajímavé zeleně
nové.
Samostatnou kapitolou je hospodaření
v městských lesích. Díky agilnímu Karlu

Ke značnému zlepšení došlo v ochraně
a údržbě stromové zeleně. Byla zpracována digitální pasportizace stromů a keřů
(více než 2 500) na veřejných plochách. Ve
spolupráci s odbornou firmou Kerber byl

Názorná výuka ekologie, myslivosti a hospodaření v lese v Okrouhlíku

Na údržbě a čištění parku pomáhaly také děti
z našich škol

Bendlovi je hospodaření prováděno na
vysoce profesionální úrovni. V Okrouhlíku vzniká i praktické středisko ekologické
osvěty, o čemž mohou podat svědectví
učitelé obou benáteckých škol i rodiče
žáků, kteří se návštěvy u hájenky zúčastňují. Zde se děti i s pomocí členů Mysliveckého sdružení mnoho dozvědí o funkcích
lesa i přírody. Vidí na vlastní oči i možnost
zpracování dřeva na palivové dříví i řezivo.
Proto kalamity po vichřicích tolik město nebolely. Vzhledem k vysokému potenciálu,
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ustále co zlepšovat. Kvalita životního prostředí, spolu s kvalitou služeb a možností
využití volnočasových aktivit jsou hlavními
činiteli pro vytváření pocitu příjemného
žití ve městě.
1.6 Zdravotnictví, sociální věci
Služby v těchto oblastech dokládají celkovou úroveň solidarity ve městě. Kvalita
těchto služeb je základem starosti o občany, kteří jsou někdy na těchto službách
existenčně závislí.
Obnovená historická cesta do Sedlce

který Správa městských lesů nabízí, bude
hledána možnost převedení lesů v katastru města, které spravují Vojenské lesy, do
správy města.
Důležitým prvkem v oblasti zeleně je
způsob likvidace nepotřebné zeleně. Zakoupený štěpkovač i plocha k ukládání
zeleně v Okrouhlíku vytvářejí předpoklad
k budoucí řízené likvidaci odpadní zeleně
ve městě.
Hluk
Hlukově zatížené prostředí, hlavně
v nočních hodinách, patří k nejnepříjemnějším a nejnebezpečnějším složkám životního prostředí.
Výrazně se omezilo hlukové zatížení
z průmyslové činnosti. Podařilo se částečně omezit i zatížení z kulturních a společenských akcí. Co nejvíce občany trápí, je
hlukové zatížení po těchto akcích (motory
aut, „hudební produkce“ z aut, i celkový
ruch). Zde vidíme možnost dalšího omezení hlavně v činnosti Policie i v součinnosti
s naším kamerovým systémem.

Zdravotnictví
Město se snaží vytvářet předpoklady pro
zdravotní péči základní a v některých oborech i speciální. Ve městě působí 6 praktických lékařů pro dospělé a 3 pro děti,
dále 6 stomatologů. Jsou zde pracoviště
14 odborných lékařů, 2 rehabilitační centra
a 2 lékárny. Téměř všechna zdravotnická
pracoviště jsou umístěna v zařízeních města. Snahou města je vytvořit zdravotníkům
dobré pracovní podmínky, aby se široké
spektrum zdravotních služeb ve městě přinejmenším udrželo. V městské poliklinice
byla vyměněna okna a bylo provedeno
celkové zateplení a nátěr fasády za více než
3 mil. Kč. Při Městském centru komplexní
péče působí domácí zdravotní služba. Město vytváří podmínky, aby co nejméně občanů muselo za zdravotní péčí putovat do
zdrav. zařízení v Mladé Boleslavi a Praze.

Samostatnou kapitolou jsou noční průjezdy kamionů. Zde snad dojde ke zlepšení
až po zpoplatnění silnic 2. a 3. třídy.
Závěr
I když v Benátkách došlo k razantnímu
zlepšení kvality životního prostředí, je ne-
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Zateplená budova Městské polikliniky s novými
okny

Veřejné WC na Burse

Sociální věci
Tato oblast vyžaduje široké spektrum
služeb a týká se prakticky občanů všech
věkových složek se zvláštním zřetelem
na seniory. Ve městě byl odborně zpracován Komunitní plán, který je rozvojovým
dokumentem města v oblasti sociální.
Sociální program města je zaměřen hlavně na seniory. Významným prvkem byla
změna statutu Penzionu pro seniory na
Domov seniorů, jehož zřizovatelem je
město. Městské centrum komplexní péče
se změnilo z rozpočtové organizace města
na organizaci příspěvkovou, takže v současné době Městské centrum komplexní
péče zahrnuje Domov seniorů, denní stacionář a odlehčovací služby, domácí ošetřovatelskou péči a pečovatelskou službu
v domácnostech. Na Domově seniorů byla
nákladem cca 4,2 mil. Kč vyměněna okna
a provedeno zateplení fasády. Součástí

Z pravidelného Setkání se seniory v kulturním sále
Záložna

sociální sítě města je i azylový dům pro
bezdomovce, který má spíše statut útulku pro bezdomovce. Zde byla provedena
výměna oken za cca 35 tis. Kč. Stavebně je
připravován azylový dům pro ženy a matky s dětmi rekonstrukcí vyhořelého domu
čp. 139 za cca 2,5 mil. Kč po p. Holovčákovi ve Vágnerově ulici. Kromě těchto oficiálních zařízení je důležitý i faktor společenský. Město zrekonstruovalo v bývalém
internátu za cca 1 mil. Kč prostory, které
slouží v dopoledních hodinách pro činnost
agilního mateřského centra a v odpoledních hodinách jako Klub seniorů. Činnost
těchto zařízení je dotována a podporována městem. Je snahou, aby obě prospěšná
uskupení prováděla svou činnost v samo-

Zateplená budova Městského domova důchodců
s vyměněnými okny

statných prostorech. Existují již návrhy, jak
tuto situaci řešit. Město udržuje pravidelný
kontakt se seniory na tradičních společenských setkáních, která jsou pořádána
4 x za rok, kde se snaží podat čerstvé zprávy
o činnosti vedení města. Kulturní program
i občerstvení zajišťuje město. Důležitá byla
i činnost Komise pro občanské záležitosti,
kde po dlouhodobém vedení zesnulou
pí Nejedlovou převzala úspěšně tuto roli
Mgr. Doležalová. Sociální tematika se prolíná téměř všemi problémovými oblastmi.
Město má své omezené kompetence, ale
pomáhá vytvářet svůj rámec spolehlivosti
a jistot pro obyvatele. Patří sem např. po-
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Ze setkání Mateřského centra

moc při vytváření nových pracovních příležitostí, rozumná bytová politika i rozumný
systém dotací do školství, kultury, využití
volného času i do služeb. V letošním roce
bylo v bývalém internátě rekonstrukcí vytvořeno 6 nových podporovaných bytů,
nájemné v městských bytech je navyšováno postupně, aby bylo nájemníky sociálně
akceptovatelné, výrazně je dotována činnost předškolních i školních zařízení. Kulturní představení bývají výrazně dotována
městem, kdy vstupné činí max. ¼ nákladů.
Výrazně jsou dotovány i služby související s likvidací odpadů. Město s přihlédnutím
k probíhající ekonomické a hospodářské
krizi zachovalo výši poplatků za likvidaci
odpadů, i když skutečné náklady se neustále zvyšují a výrazně převyšují poplatky,

Opravená budova školní družiny v areálu zámku
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jež platí občan. Rovněž dotace do dopravní obslužnosti, které činily v roce 2006 cca
600 tis. Kč, v současné době dosahují 1 mil.
Kč/rok. Dotace ve využití volného času jsou
nejvýraznější. Všechny organizace a kluby
využívají zařízení města zdarma. Spektrum dotačních aktivit města je bohaté a je
umožněno jen díky příjmům ze skládky
komunálních a průmyslových odpadů. Sociální rovnováha ve městě přináší snížení
negativních faktorů (kriminalita) a zároveň
vytváří pocit sounáležitosti občana s městem i pocit zdravého patriotismu.
1.7 Školství
Město je zřizovatelem 3 příspěvkových
školských organizací – Mateřská škola
(MŠ Růženka, MŠ Jizerka, MŠ Poupátko, MŠ
Mateřídouška a od 1. 9. 2010 MŠ Pampeliška), ZŠ Husovo náměstí (ZŠ + školní jídelna), ZŠ Pražská (ZŠ + školní jídelna). V praxi to znamená, že stát hradí platy učitelů
+ příspěvek na žáka a učební pomůcky.
Ostatní náklady hradí město. Jde o náklady
provozní, které kryjí schodek mezi příspěvkem státu a skutečnými náklady a jsou
poskytovány školám ve formě příspěvku
a o náklady investiční. Malé investiční náklady si hradí školy ze svých investičních
fondů, drtivou většinu investičních nákladů hradí město. V tomto volebním období
se město snažilo zachovat nastolený trend,
kdy vytvářelo ekonomické podmínky tak,
aby ředitelé měli co nejvíce uvolněné ruce
pro plnění svých představ. Odborným prostředníkem mezi městem a školami byla
erudovaná školská komise, jejíž názory
byly většinou respektovány. Investiční činnost města v oblasti školství byla v tomto
volebním období zatím nejmasivnější ze
všech volebních období (cca 131 mil. Kč).
Předškolní zařízení
V tomto volebním období odešla do důchodu ředitelka MŠ Marie Neumannová.
Za její záslužnou práci jí patří dík.

Vedení města razilo ideu, aby při splnění
daných kriterií každá maminka z Benátek
nad Jizerou mohla umístit své dítě do MŠ.
Toto předsevzetí bylo úspěšně splněno.
V r. 2007 byl zrekonstruován za cca 1,3
mil. Kč prostor pavilonu (dříve DDM) v MŠ
Jizerka na novou třídu (25 míst). V roce
2010 byla dokončena rekonstrukce domu
čp. 432 p. Jeřábka s přístavbou nákladem
cca 17 mil. Kč na MŠ Pampeliška s 2 třídami
po 27 dětech. Celkově se zvýšila kapacita
MŠ v Benátkách nad Jizerou o 80 míst, takže
nyní dosahuje 288 míst, což pokrývá nároky na umístění benáteckých dětí do mateřských škol. Celkově bylo do předškolních

Nová mateřská škola Pampeliška v Žižkově ulici

zařízení v Benátkách nad Jizerou v tomto
volebním období investováno více než 21
mil. Kč (zateplení a rekonstrukce střechy
MŠ Jizerka cca 4,1 mil. Kč, rekonstrukce
a zateplení střechy MŠ Poupátko 1,3 mil. Kč
atd.) V současné době se projednává nový
zákon o možnosti umístit do MŠ děti od
2 let. Ve městě úspěšně působí Mateřské
centrum a bude předmětem další diskuze
i koncepce postupu pro další období, jaká
kriteria budou přijata pro přijímání dětí do
mateřských škol.
Školská zařízení zřizovaná městem
A) Základní škola Husovo náměstí
Vzhledem k tomu, že město počítá s další
bytovou výstavbou a tím i zvýšením počtu
obyvatel, snaží se řešit perspektivně i zvý-

Nové šatny v Základní škole Husovo náměstí

šení kapacity míst v základních školách.
Kapacita ZŠ Pražská je již naplněna. Proto
je v současné době rozšiřována kapacita
ZŠ Husovo náměstí, kde se buduje půdní
vestavba pro 5 tříd. Akce probíhá v rámci
ROP Střední Čechy a z celk. cca 21 mil. Kč
bude 92,5 % hrazeno z evropských fondů.
Ve škole probíhá v současné době výměna oken (letos 1. etapa za cca 1,1 mil. Kč).
V roce 2007 byla dokončena přístavba a výstavba nových šaten za cca 3 mil. Kč, která
výrazně zvedla celkový komfort školy. Byla
kompletně zrekonstruována budova školní
družiny v areálu zámku za cca 5 mil. Kč. Ve
prospěch školy je v současné době řešen
i prostor „Na Plajchu“, připravuje se modernizace školní kuchyně a jídelny.
B) Základní škola Pražská
Jak vyplývá z inspekčních zpráv, škola
disponuje nadstandardním vybavením.

Nově zrekonstruovaná budova bývalé Starobenátecké radnice, dnes Klub dětí a mládeže
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obě školy ve městě udržet. V roce 2010-11
proběhne výměna oken v ZŠ na náměstí
17. listopadu. U budovy ZUŠ proběhně rekonstrukce bývalé šatlavy na koncertní sál
a učebny za cca 5 mil. Kč. Všechny tyto náklady nese na svých bedrech město.

Nová sportovní hala a tělocvična Základní školy
Pražská

V tomto volebním období došlo k realizaci
investičních akcí, které zásadním směrem
posunují standard školy ještě výše. Přístavbou nové tělocvičny za cca 72 mil. Kč se
podařilo zkvalitnit výuku tělesné výchovy
a zároveň vytvořit potenciál pro sportovní
a společenskou činnost ve městě. Došlo
rovněž k výměně oken a zateplení fasády
nového pavilonu za téměř 6,5 mil. Kč, k rekonstrukci otopného systém za téměř 1 mil.
Kč i k vytvoření pódia na místě zbouraného
domu správce. Škola opustila budovu staré
pošty, která byla zrekonstruována za více
než 6 mil. Kč a nyní slouží KDM, který pod
vedením aktivní Milady Trnkové konečně
dosahuje očekávaných výsledků.
Školská zařízení zřizovaná krajem
Ve městě působí 2 školská zařízení
zřizovaná Středočeským krajem. ZUŠ
a ZŠ 17. listopadu. I když současné vedení
Středočeského kraje přistupuje ke školským zařízením mírně řečeno problematicky, snaží se město podporou těchto zařízení

Vystoupení žáků Základní umělecké školy v rámci
oslav Františka Bendy
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Město si plně uvědomuje význam vzdělávání, a proto chce dle svých možností
přispět ke kvalitě vyučovacího procesu
našich škol. Významným prvkem ve společenském kalendáři města jsou školní společenské a sportovní akce (vánoční akce, běh
zámeckým parkem a další), které přispívají
ke zlepšení celkové atmosféry ve městě.
1.8 Využití volného času, spolky,
mládež, sport
Jedním ze základních parametrů příjemného života ve městě je možnost využití
volnočasových aktivit pro všechny věkové
kategorie občanů.

Ocenění zasloužilých skautů na zámeckém nádvoří

Možnost seberealizace je přirozenou
součástí lidské povahy a město musí vytvářet podmínky pro různé aktivity, které
musí být dostupné všem občanům. Podle
účasti občanů a kvality spektra možností
využití těchto příležitostí hovoříme o tom,
zda město skutečně žije, či ne.
Důležité je zaměření na mládežnické
kategorie, kde možnost aktivního využití
volného času přináší preventivní výsledky
v boji proti drogám a kriminalitě.

více než 5 mil. Kč nové hřiště v ulici U Silvie, které bude zároveň sloužit i pro novou
MŠ Pampeliška. Byla vybudována i nová
ohřívárna na ZS pro veřejné bruslení.

Nové víceúčelové hřiště v ulici U Silvie

V tomto volebním období vedení města kladlo zvláštní důraz na podporu všech
volnočasových aktivit, ať už organizovaných, či přirozených. Snažilo se přizpůsobit moderním trendům zdravého pohybu
a budovat zařízení, která jsou na patřičné
úrovni a vytvářejí tak předpoklad přitažlivosti a tím i využitelnosti. Současně
byly podporovány aktivity, které rozvíjely
i ostatní dovednosti.
A) Neorganizovaná činnost
V tomto volebním období byla vybudována nákladem cca 20 mil. Kč cyklo
a in-line stezka z Benátek nad Jizerou na
Chrástecký dvůr. Byla obnovena nákladem
cca 600 tis. Kč cesta z Benátek nad Jizerou
do Sedlce. Byla zakoupena tenisová hala
od pí Bubeníkové a v roce 2009 vyměněna za novou (celkové náklady cca 6,3 mil.
Kč). Bylo vybudováno nové oplocení beach volejbalových dvorců za cca 200 tis. Kč.
V rámci programu výstavby víceúčelových
hřišť ve městě bylo vybudováno nákladem

Nové oplocení beach volejbalových kurtů

B) Organizovaná činnost
V Benátkách nad Jizerou v současné
době působí více než 35 spolků a organizací. Město vytvořilo systém podpory
těchto organizací. Pokud spolky působí
v městských zařízeních, veškeré náklady na
tato zařízení nese město. Kromě toho byl
vytvořen Fond na podporu společenského
života v Benátkách nad Jizerou. V letech

Šťastný vítěz Rybářských závodů

2007 – 2009 byla výše Fondu 1 mil. Kč na
činnost a 250 tis. Kč na vedení mládeže, od
roku 2010 je výše fondu 6,2 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj
přestal podporovat vrcholový sport a ekonomická krize se projevila na výši sponzorských příspěvků, vzalo město na svá bedra
náklady, které aspoň pomohou udržet výjimečnou úroveň sportu ve městě. V roce
2010 budou činit výdaje na podporu spolkové činnosti, mimo kulturu, cca 18 mil. Kč,
z čehož cca 6,2 mil. Kč jde na podporu činnosti. K tomu musíme připočítat i masivní
investiční aktivity. Nově vybudovaná tělocvična u ZŠ Pražská (72 mil. Kč) naplnila sen
nejen školy, ale i benátecké sportovní veřejnosti. Útulek na patřičné úrovni zde našli volejbalisté, florbalisté, badmintonisté.
Halu využívají i hobbisté, hlavně na sálový
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Kateřina Novotná při závodech

fotbal. Nově vybudovaný umělý fotbalový
trávník poskytne možnost celoročního tréninku a najde zde své zázemí i rómský benátecký fotbalový oddíl FC ROMA, důležitá
byla i pomoc při budování motokrosového
a bikrosového areálu.
Tato činnost není bezúčelná. Kromě faktoru zdravého pohybu je zde i faktor společenský. Každý sportovní zápas je událostí
společenskou.
Dosažené výsledky našich sportovců naplňují údivem. Rychlobruslařka na krátké

Motokros ve Kbele
27

dráze Kateřina Novotná se stala mistryní
Evropy, volejbalisté se probojovali do playoff v extralize, kde podlehli pozdějšímu
mistrovi VK Kladno. Badmintonisté bojují
každoročně o titul mistra ČR (letos druzí),
hokejisté jsou reprezentanty nejmenšího
města v 1. lize a jejich účast v play-off již
není náhodná a mohli bychom pokračovat
ve výčtu dalších úspěchů. Rozhodující je,
že se vytváří dostatečná mládežnická základna, která vybízí k udržitelnosti těchto
aktivit.
Aktivita dalších spolků a organizací (Sokol, skauti, rybáři, myslivci, Kruh přátel
umění, Klub dětí a mládeže, Keramický
ateliér U Matouše atd.) svědčí o dobrém
přístupu, kvalitě a nadšení vedoucích těchto organizací. Za to jim patří velký obdiv
a dík. To je základ zdravého dění ve městě.
Sedmitisícové město určitě nemá takové
možnosti jako město 50tisícové. O to cennější jsou výsledky, kterých bylo dosaženo.
Je to výzva i do budoucnosti, kterou musí
mít každé zastupitelstvo, pokud chce, aby
město žilo, vždy na zřeteli.

Seznam spolků v Benátkách nad Jizerou v roce 2010
Název

Předseda

E-mail, www stránky

Počet
členů

Z toho
do 19
let

40

4

4

0

1. AMK Kbel

Podolský Pavel

pavel@bmxbenatky.cz
www.bmxbenatky.cz

2. Astronomický kroužek

Kováč Radovan

radovankovac@volny.cz
www.hvezda.wz.cz

1973 Deltacar Spedition
3. BK
BnJ o.s.

Martinec Petr

petrmartinec@yahoo.com
www.badminton-benatky.cz

84

60

4. Český rybářský svaz

Karel Bláha

info@mocrsbenatky.cz
www.mocrsbenatky.cz

539

57

5. Motokros klub AČR

Dvořák Karel

dvorak.suzuki@raz-dva.cz

56

19

6. Golf Club Benátky n. Jiz.

JUDr. Pavel Jirák

gcbj@seznam.cz
www.gcbj.cz

162

30

7. Hokejový klub

PhDr. Bartoň
Bohumil

hokej@benatky.cz
www.hokejbenatky.cz

272

194

8. Hokejbalový klub

Martin Linda

martin.linda.n@dzd.cz

24

4

9. Horolezecký klub CAV

Mgr. Novotný Jiří

novotny.benatky@seznam.cz

20

0

– svaz skautů
10. JUNÁK
a skautek

Ing. Kratochvíl Jiří

climberg@gmail.com
www.povoden.com

139

104

11. Klub dětí a mládeže

Milada Trnková, Dis.

benatky@ddm-mb.cz
www.ddm-mb.cz

210

210

12. Klub sportovního bruslení

Hrůza Jarmil

info@speedskating.cz
www.speedskating.cz

21

15

13. SK Kopaná Karbo Benátky

Mařík Marek

marik@benatky.cz
www.kopanabenatky.cz

152

62

14. Kulečníkový klub DUNS

Kováč Radovan

radovan.kovac@volny.cz
http://kulecnik.ic.cz

21

4

15. Kynologický svaz

Dědek Miroslav

info@kynologiebenatky.cz
www.kynologiebenatky.cz

50

2

16. Šachový klub Karbo Benátky

RNDr. Chytrý Petr

pchytry@cmss.cz

28

2

17. TJ Sokol Benátky:

Ing. Jan Tichý,
starosta

tichy@khc.cz,
www.sokolbenatky.cz

Florbalový klub

Jiří Lhoťan, Jan
Svoboda

j.lhotan@volny.cz

Gymnastika

Lenka Tichá

ticha@benatky.cz

Aikijujutsu

Rudolf Krabs

Všestranný tělocvik

Jana Vraníková

400

181

Oddíl kopané

Milan Novotný

Cykloturistický oddíl

Jan Dibitanzl

Horolezectví

Václav Salač

Divadlo Hvězdička

Ing. Jan Tichý

tichy@khc.cz

Jaroslav Matějka

jarda.matejka@email.cz

74

18

18. TJ Sokol Kbel

vranikovajana@seznam.cz

Jan.Dibitanzl@seznam.cz

28
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Název
19. TJ Start Dražice

Předseda

E-mail, www stránky

Kunštek Cyril

Z toho
do 19
let

79

38

156

76

20. Tenisový klub

Ing. Pecák Pavel

pecak@sapecz.cz
www.tenis-benatky.cz

21. Veteran car club

Janda Josef

Janda.J.st@seznam.cz

38

7

22. SK Vodní slalom

Petra Semerádová

p.semeradova@volny.cz
http://slalombenatky.com

51

9

www. vkbenatky.cz

180

75

23. Volejbalový klub Karbo

Václav Němeček st.

24. Český svaz chovatelů

Martin Rudolf

5

0

25. Český zahrádkářský svaz

Uriga Ladislav

68

0

26. Český svaz žen

Jarmila Šípková

27. Myslivecké sdružení

Jaroslav Hruška

28. Český svaz včelařů

Urban Bohumil

www.myslivci-benatky.
estranky.cz

29. Český červený kříž

108

0

15

0

24

0

100

0

rodáků a přátel
30. Spolek
Benátek

Polák Jaromír

polak.jaromir@seznam.cz

44

0

sdružení Romano
31. Občanské
lav

Jozef Hlucho-Horvát

romanolav@seznam.cz

40

15

32. Loutkové divadlo Rolnička

Vojtěch František

frantisek.vojtech@seznam.cz

33. Svaz tělesně postižených

Lidmila Jetlebová

34. Mateřské centrum Benátky

Hana Bahníková

mcbenatky@seznam.cz
www.mcbenatky.estranky.cz

35. FC Roma Benátky

Ján Haluška

haluskajan@seznam.cz

36. Klub pro seniory

Milena Vraníková

milena.vranikova@seznam.cz
www.klubsenioru.estranky.cz

1.9 Územní rozvoj, plánování
a podnikání
Stávající územní plán sídelního útvaru
Benátky nad Jizerou byl po celé volební
období dobrým podkladem pro rozvoj
města. Nicméně v roce 2009 začaly práce
na novém územním plánu, který bude odpovídat nové legislativě a bude reagovat
na některé změny, které v možnosti využití
ploch nastaly. Nový plán bude také zahrnovat nové trasování biokoridoru Územního systému ekologické stability severně
města od Dražic ke Slepči a bude zahrnovat protipovodňová opatření v nivě řeky
Jizery. Nový územní plán vyhodnotí stáva29

Počet
členů

12

0

108

0

25

3

jící územní rezervy pro bydlení, podnikání,
zeleň a parky.
V roce 2010 byla pořízena změna č. 3 stávajícího územního plánu, která umožní využít plochy zrekultivované skládky v Obodři
a přilehlého pole na vybudování fotovoltaické elektrárny.
Rozvojové plochy pro bydlení jsou hlavně
mezi Novými Benátkami a Dražicemi, v majetku města jsou lokality pod ulicí Pickovou,
v Obodři nad ulicí Kordinů a rozsáhlé území
je ve Kbele směrem k Travinám. V územním
plánu je ještě připravena výstavba rodinných domů v lokalitě pod vodojemem, pozemky jsou však v soukromém vlastnictví.

Skládka AVE a část průmyslové zóny

Golfové hřiště Resort Paradise, Traviny a okraj
Kbela

V tomto volebním období probíhaly Pozemkové úpravy v katastrálních územích
Dražice, Obodř, Kbel a začíná se s katastrem Nové Benátky a Staré Benátky. Výsledkem těchto složitých úprav a vyjednávání
s vlastníky polí jsou scelené polnosti, nový
systém polních cest různých kategorií. Pro
město je zásadní možnost získat směnou
některé pozemky v zátopovém území
řeky, které mohou být v budoucnosti využity k obnově přírodě blízkým ekosystémům např. louky, lužní lesy, mokřady. Síť
cest byla vytvářena tak, aby navazovala
na záměry města např. v cyklostezkách,
v obnovách zásadních historických cest,
které zanikly socialistickou kolektivizací
zemědělství rozoráním mezí. Tyto z velké
části již schválené podklady jsou velmi důležitým impulsem v další práci na úpravách
a bezpečném zpřístupnění okolní krajiny.
Také umožňují vystavět protipovodňová
opatření a revitalizovat nivu řeky Jizery.

Získání cest do majetku města je předpokladem možnosti čerpání dotací na jejich
výstavbu.

Opravená budova malé vodní elektrárny v Dražicích

V letech 2007 -2008 probíhala práce na
Strategickém plánu města Benátky nad
Jizerou do roku 2013, který zastupitelstvo
schválilo. Ve vypracovaném dokumentu je
formulována další koncepce rozvoje města v návaznosti na rozvoj širšího regionu.
Strategický plán je dokumentem dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých
aktivit demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území města. Jeho hlavním
smyslem je určit směry rozvoje města na
bázi souladu jednotlivých zájmů tak, aby
město prosperovalo jako celek. Cenností
tohoto dokumentu bylo také zapojení veřejnosti do jeho vytváření.
V uplynulém volebním období byla průmyslová zóna zaplněna, v současnosti zde
podniká 11 firem, z nichž jedna zde má
pouze rozestavěný objekt a druhá svůj pozemek zatím nevyužívá. Na plochách přiléhajících k zóně, které již nepatřily městu, se
buduje fotovoltaická elektrárna.
Mezi tradiční podniky města patří historicky nejvýznamnější továrna Carborundum Electrite, a. s. Továrna prošla restrukturalizací, přestavbou. Demolicemi
nepotřebných objektů, v areálu závodu
vznikla business zóna a fotovoltaická elekt-
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Areál Družstevních závodů Dražice Strojírna
v Dražicích

rárna. Provoz továrny se zdárně rozvíjí a dá
se říci, že ve městě máme moderní evropský podnik.
Dalším tradičním podnikem jsou Družstevní závody Dražice – strojírna v Dražicích. Tento podnik je dnes součástí švédské
skupiny Nibe a prochází výrazným rozvojem a nárůstem výroby. V současné době
zaměstnává největší počet zaměstnanců
ve městě.
Tyto dva velké podniky spolu s firmami
v průmyslové zóně a některými dalšími
podniky ve městě dávají relativně pestrou
nabídku pracovních míst našim občanům.
Rozvoj podnikání, zaměstnanosti a růst
počtu obyvatel přistěhováním bude stále
klást důraz na přípravu ploch pro bydlení
a s tím spojených požadavků na infrastrukturu města – školství, sportovní a kulturní
zařízení i odpovídající obchodní síť.
Město reagovalo na růst počtu a potřeb
obyvatel a investovalo v tomto volebním
období do rozšíření prostor pro školy, vystavělo novou mateřskou školu, tělocvičnu
pro ZŠ Pražská. Obchodní síť město podpořilo podílením se na realizaci obchodní
zóny Penny marketu výstavbou komunikace a chodníků z kruhového objezdu k továrně.
Další rozvojovou zónou města je území
v bývalém VVP navazující na pozemky golfového hřiště. Územním plánem je zde ur-
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čena sportovně-rekreační činnost s občanskou vybaveností při silnici k lesu Soudný.
Dlouhodobou snahou města je, aby část
Travin byla vyhlášena chráněným územím.
Nyní jsou předmětné pozemky ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a Středočeského kraje a věříme, že se podaří aktivizovat nového vlastníka, aby zahájil péči
o toto území tak, aby cenné a chráněné
rostliny a živočichové zde mohli žít. Celé
území zarůstá keři a stromy, vzácná „step“
se zmenšuje a mizí. Mnoho času nezbývá.
Samostatnou kapitolou činnosti města
je jeho podnikání. Město je 2. největším
akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace a. s.
Ve vlastním „podnikání“, tj. poskytováním služeb v prádelně, v příspěvkových organizacích Městské lesy, Technické služby,
Městské centrum komplexní péče a Správa
sportovních zařízení se město snaží o vyrovnané rozpočty tak, aby ceny za služby
byly přijatelné a město příliš neprodělávalo.
Město se snažilo vycházet vstříc podnikatelům, mělo zájem na dobrých vztazích
s podnikateli, uvědomuje si jejich velmi
důležitou funkci ve městě a oceňuje jejich
podporu dění ve městě. Aktivně komunikuje s Okresní hospodářskou komorou.
Město se snažilo také pomáhat některým podnikatelským aktivitám, které pomáhají celkovému rozvoji a image města
(DZ Dražice strojírna, p. Merhaut, p. Kavalír,
p. Urban)
1.10 Památky a kultura
Město Benátky nad Jizerou pokračovalo
v opravách památkových objektů podle
schváleného Programu regenerace městské památkové zóny, který je zpracován do
roku 2010. Na základě tohoto dokumentu
a připravených akcí město žádalo o dotace
z Ministerstva kultury a Programu regene-

meckého parku budou pokračovat, probíhaly opravy budov v areálu parku tak, aby
hlavní stavební činnost v parku ustala. Byla
opravena budova družiny u hlavní brány,
budova čp. 50, byla zpracována projektová
dokumentace na obnovu kočárovny, byla
zrekonstruována kašna u výklenkové kaple, která byla osazena čerpadlem a vlastním oběhem vody. V parku pod zámkem
jsou osazeny tři nové mostky, které budou
základem obnovení cestní sítě.
Kostelík sv. Martina v Dražicích

race MPZ. Město dále získalo v letech 2007
– 2009 dotace i z Fondu obnovy památek
Středočeského kraje.
V tomto volebním období probíhaly práce na obnově interiéru, restaurování mobiliáře, gotických maleb a renesančních
nápisů v kostele sv. Martina na Dražicích.
Současně zde bylo vybudováno slavnostní
osvětlení a bezpečnostní zabezpečení.
Ve věži zámeckého kostela Narození Panny Marie byl obnoven přístup na
ochoz, vchod do kostela byl osazen kovanou mříží.
Byla opravena zeď nad vinicí a zeď ohraničující zámecké nádvoří. V roce 2009 byla
zahájena revitalizace zámeckého parku,
na obnovu zeleně jsme dostali dotaci od
Státního fondu životního prostředí ve výši
2,4 mil. Kč. Protože práce na obnově zá-

Prostor lapidária v zámeckém sklepě

Na kapli sv. Rodiny na Husově náměstí
byla opravena věžička, její krov i oplechování a její hodiny byly osazeny synchronizací.
V tomto období se výrazným způsobem
zajistily originály soch a zlomky soch, které byly provizorně uloženy v konírně. Bylo
provedeno základní zpevnění soch a sochy byly přesunuty do zámeckých sklepů
do prostor vznikajícího lapidária, které je
vytvářeno ve 3 zámeckých sklepích. V nejspodnějším patře (malá místnost vytesaná
ve skále) jsou uloženy pozůstatky soch karikatur z ohradní zdi nádvoří. Ve vrchních
dvou místnostech sklepů jsou uloženy na
podstavcích všechny originály soch z města, kromě tří, které stojí pod podloubím na
nádvoří zámku. V lapidáriu jsou uloženy
také zlomky barokních soch, které byly překvapivě nalezeny pod podlahou nynějších
veřejných toalet v areálu zámku. Z právě
přestavovaných půdních prostor Základ-

Doprava soch do lapidária
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ní školy Husovo náměstí byly do lapidária
přesunuty cihelné dlaždice – půdovky, ze
kterých bude udělána podlaha sklepních
prostor.
Významným počinem v Městské památkové zóně je kompletní rekonstrukce
všech komunikací a Husova náměstí. Tato
akce se dlouho připravovala, projednávala
se několikrát s veřejností a Zastupitelstvo
společně s panem arch. Pavlem Mudruňkou našlo řešení, které je účelné, a které
se líbí.
Celkem se do obnovy památek za celé
volební období dalo 23,5 mil. Kč. S náměstím, ulicemi a komunikací na Kosinku se
do Městské památkové zóny a na kostel
sv. Martina na Dražicích dalo neuvěřitelných 98 milionů Kč.
Na dotacích jsme na obnovu památek
a MPZ získali od EU, státu a od Středočeského kraje 3,1 mil. Kč.
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Benátecký pohár, soutěž ve společenském tanci
poprvé v nové hale

telem „tradičních“ akcí – Benátky filmových
amatérů, Benátecký pohár, postupová soutěž ve společenském tanci třídy A, Ples města, Prvomájový jarmark, Novoroční ohňostroj, Zámecké slavnosti, Ochutnávky vín,
vyhlášení ankety Sportovec města, Setkání
se seniory, divadelní představení, den dětí
apod. Město také každoročně spolupracuje
na Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe)
a Muzejní noci.

Město se opět zapojovalo do kulturního
života podporou Kruhu přátel umění, Základní umělecké školy, Sokolského dětského divadla Hvězdička, Loutkového divadla
Rolnička, občanského sdružení Romano
Lav, Spolku rodáků a přátel města, Muzea
hraček pana Jiřího Fialy a místní pobočky
Muzea Mladoboleslavska – Muzea Benátky
nad Jizerou, klubu Loděnice, Keramického
ateliéru U Matouše. Město je dále pořada-

Město v tzv. Benátecké knihovničce vydalo v roce 2009 Paměti rodu Durdíků od
Jana Durdíka, finančně i materiálně podpořilo vydávání Fotoarchivu – seriál CD
s historickými i současnými fotografiemi.
Od roku 2007 byly vydány 3 CD.

Do Benátek zavítalo Divadlo Járy Cimrmana

Popularizační práce s dětmi v Městské knihovně

Město podporovalo kulturní život v letech 2007 – 2010 částkou převyšující
5,7 mil. Kč. Na dotacích jsme získali od státu a Středočeského kraje 395 tis. Kč.

1.11 I nformatika, propagace, cestovní
ruch, a mezinárodní vztahy
Po celé volební období se město snažilo
informovat občany o dění ve městě, zvát
turisty a nabízet návštěvníkům i nejrůznější propagační materiály. Od roku 2007 bylo
vydáno několik pohledů města, plán města. Město Benátky nad Jizerou bylo prezentováno v několika publikacích a několika
propagačních brožurách vydaných Středočeským krajem, každoročně v několika přílohách regionálního a celostátního tisku.
Město pořádalo pravidelné tiskové konference pro regionální novináře. Předané
informace na těchto setkáváních byly využívány v regionálním tisku nebo v rozhlase.
Historická část města se zámkem byla
několikrát použita filmovými štáby při
natáčení filmů Bubu - Vánoční příběh, TV
seriálu Rodinná pouta a několika dokumentárních filmů o zámku, o astronomovi
Tychonovi Brahe.

Stánek města na výstavě Regiony v Lysé nad
Labem

formou videa a fotografií a ukládány do archivu Městského úřadu.
Důležité poslání v informovanosti veřejnosti má dobře pracující Městská knihovna. Stále se obměňující a doplňovaný knižní fond, příjemné prostředí je využíváno
všemi generacemi občanů.
K získávání informací o městě jsou významně využívány internetové stránky
města a jednotlivých subjektů – informačního centra, škol, spolků, sportovních oddílů a církví. Jsou využívána i veřejná místa
internetu v informačním centru, v knihovně i na veřejných infoboxech.
Informační centrum předává mnoho informací, propagačních tisků, předmětů, suvenýrů jak občanům města, tak i turistům.
Výrazně je zde využívána služba Czechpoint. Centrum také zajišťuje návštěvu ocho-

Informační centrum v zámeckém areálu se službou Czechpoint

Péčí kolektivu autorů vedených panem
Jaromírem Polákem byla vydána 3 CD historických a současných fotografií s tématikou okolních obcí (4.), Majitelů panství,
významné osobnosti, správa města, benátečtí občané a živelné pohromy (5.) a 6. CD:
Kultura a školství.
Zajímavé akce, společenské a kulturní
události jsou průběžně dokumentovány

Vystoupení ZUŠ Modra, Slovenská republika
v Záložně
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zu věže zámeckého kostela a zpřístupnění
veřejných toalet v areálu zámku.
K tradičním zdrojům informací pro občany je městský rozhlas a oblíbený místní
měsíčník Zpravodaj Benátecka. Toto periodikum je populární, jak ve své papírové podobě, tak je čteno i na internetových stránkách města. Vycházelo nákladem 1200
výtisků, ročně bylo do vydání investováno
cca 600 tis. Kč.
Město se také stará o vývěsky, úřední
desky, kterých je ve městě 17. Občané zde
získávají povinné informace o prodejích
majetku města apod .
Další již tradiční propagací města je
každoroční účast na výstavě cestovního
ruchu Regiony v Lysé nad Labem. Ve vlastním stánku zástupci města a informačního
centra informovali zájemce o městě, o jeho
aktivitách a možnostech a záměrech. Město také využívalo propagace na stáncích
Středočeského kraje, Mladoboleslavska
a Zlatého pruhu Polabí na jiných veletrzích
cestovního ruchu – Regiontour v Brně a na
Holliday World v Praze. Spolu s ostatními
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městy okresu Ml. Boleslav se pravidelně
zúčastňujeme Veletrhu cestovního ruchu
v Darmstadtu (SRN).
Benátky nad Jizerou se v tomto volebním období aktivně zapojovaly do přípravy a projednávání cyklostezek. V závěrečné
fázi je projektování Pojizerské cyklostezky
ze Záp do Benátek nad Jizerou. Následovat
bude další trasa z Benátek na Mladou Boleslav a dále proti proudu řeky Jizery.
Město podporuje obě muzea v zámku,
která jsou velmi atraktivní, zvláště pro děti.
Nové kolejiště v muzeu hraček a nová expozice Jana z Werthu v regionálním muzeu
jsou velmi kladně hodnoceny mladými
i staršími návštěvníky.
Také v tomto období pokračovaly vztahy
s našimi partnerskými městy Reinsdorfem
a Rossdorfem z Německa a s Modrou na
Slovensku. Několikrát za rok se vzájemně
vymění delegace, které navštěvují většinou nějaké společenské události jednotlivých měst. Jsme rádi, že se těchto kontaktů
nezúčastňují jen představitelé města, ale
výměna delegací se týká i spolků a škol.

36

3

Druh akce

Linhart s.r.o., Brandýs

Vypracování studie+DUR+DSP „Revitalizace parku u hotelu Karbo“

11.

Vybudování příjezdové komunikace k motokrosu

Rekonstrukce komunikace v ulici Ořechová

Oprava komunikací po povodni (dokončení z r. 2006)

Vybudování parkoviště u sportovního areálu

Oprava tarasu v ul. Dr. Nováka

Obnovení cesty na Sedlec

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. KOMUNIKACE A INFRASTRUKTURA

Celkem

Vybudování radarem řízeného semaforu v ul. Pražská

Petr Kerber, Otradovice

TS Benátky

H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav

H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav

Zeteza s.r.o., D. Bousov

Colas CZ a.s., Praha

Empesort, V. Meziříčí

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

Ing. Marek, Kostelec

MKDS Besy, Praha

Vybudování Městského kamerového dohlížecího systému

9.

10.

MKDS Besy, Praha

Ing. Marek, Kostelec

Vypracování DSP „Obnova polní cesty Pod Remízkem“

K-Desing

8.

Správa městských lesů

Vybudování ohrádek okolo dětských hřišt

Vypracování PD na pláž a protihlukovou stěnu - Urbanovka

Linhart s.r.o., Brandýs

Chábera, Strakonice

EJK Dražice

2007

2007

2007

2007

2007-2008

2007

2009-2010

2010

2009-2010

2009

2009

2009

2008-2009

2008

2007

2007-2010

Dřevoartikl Znojmo, TR
Antoš Turnov, Saternus

Termín
realizace

2007-2010

6.

Výstavba víceúčelového hřiště U Silvie

5.

Projektant

Ktech Brandýs, Manutan,
Karim Kroměříž, Smalt Zlín,

Zhotovitel /
Dodavatel

7.

Rozšíření VO pěší stezky Stará kolej - letní kino

Instalace měřičů rychlosti (radarů) po městě

3.

Dětská hřiště ve městě

2.

4.

Odpadkové koše, lavičky, nádoby na posypový materiál, vývěsní a informační
skříňky, stožáry na vlajky, vánoční výzdoba,uliční štíty

1.

I. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

P.
č.

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006 - 2010

590 710

55 000

400 000

4 998 287

8 024 514

4 780 965

13 129 488

348 770

198 000

4 050 000

44 226

14 280

200 000

5 622 709

496 580

228 480

1 434 141

492 302

Cena (Kč)

200 000

4 998 287

4 500 000

3 357 632

3 940 000

3 600 000

340 000

částka

STČKÚ

MMR

MFČR

MMR

MFČR

STČKÚ

poskytnul

Dotace (Kč)

6
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Vypracování studie „Rekonstrukce ulice Mladská“

Zpevnění komunikace v Obodři

Oprava opěrné zdi v ulici Šnajdrova

Rekonstrukce Náměstí 17. listopadu

Revitalizace Husova náměstí a ul. Ladislava Vágnera

Úpravy zpevněných ploch u garáží za sídlištěm

Vypracování DSP a DZS „Rekonstrukce ulice U Kostela“

20.

22.

23.

24.

25.

26.

ZETA Benátky s.r.o.

H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav

SYNER s.r.o. Liberec

TS Benátky

Roudnický Předměřice

19.

21.

ZETA Benátky s.r.o.

Opravy chodníků - Na Burse, Na Štěpnici, u obchodu v Dražické ul. a v ul.
U Školy

Colas a.s., Praha
Colas a.s., Praha

H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav

Oprava asfaltového povrchu po kanalizaci v ul. Na Štěpnici

Rekonstrukce Smetanovy ulice

16.

Vybudování in-line stezky a cyklostezky Benátky - Chrást

Vypracování studie+DSP+DZS „II/610 Tuřice - Kbel“

15.

17.

Vypracování studie+DSP+DZS „II/272 Benátky n/J - Zdětín“

14.

Colas CZ a.s., Praha

18.

Vypracování DSP + DZS „Rekonstrukce chodníku v ul. Soumarova“

Rekonstrukce ulice Soukalova - I. etapa

12.

13.

H-Intes s.r.o., Ml.Boleslav

Připojení areálu Karbo a ul. Platanová na okružní křižovatku (dokončení z r.
2006)

11.

Geo-Ing. s.r.o. Jihlava
Colas CZ a.s., Praha

Sanace opěrné zdi ve Smetanově ulici (dokončení z r. 2006)

Oprava místních komunikací u polikliniky a v Obodři

9.

Zeteza s.r.o., D. Bousov

Zhotovení a oprava chodníků - nám. 17. listopadu, ul. Ořechová, u internátu,
u vstupu do haly u internátu, v ul. Lidická a Pražská

8.

10.

H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav

Opravy chodníků, komunikace a parkoviště Na Burse (dokončení z r. 2006)

7.

Zhotovitel /
Dodavatel

Druh akce

P.
č.

CR Project s.r.o.

2008-2010

2009

2009

2008-2010
ing. arch. Mudruňka,
CR Project s.r.o.

2008

2008

2008

2008-2009

2008-2009

2008

2008-2010

2007-2010

2007-2010

2007-2010

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Termín
realizace

Anitas s.r.o., Hradiště

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

Anitas s.r.o., Hradiště

CR Project s.r.o.

CR Project s.r.o.

Projektant

268 967

732 969

57 955 000

22 500 000

17 610

77 290

72 660

863 400

20 237 820

534 060

15 500 000

3 272 418

3 723 986

5 347 120

197 840

1 986 141

407 000

112 504

1 292 350

900 000

Cena (Kč)

53 608 814

8 000 000

18 776 279

částka

ROP-EU

MFČR

ROP-EU

poskytnul

Dotace (Kč)
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Rekonstrukce můstků v zámeckém parku

30.

ZŠ Husovo nám. - Opravy učeben, soc. zařízení a kabinetů

ZŠ Husovo nám. - Rekonstrukce školní družiny

ZŠ Husovo nám. - Vypracování DZS „Odvlhčení školní družiny“

13.

14.

15.

ZŠ Pražská - Vybudování klimatizace v půdní vestavbě

10.

ZŠ Pražská - Oprava suterénu školy včetně el. rozvodů

ZŠ Pražská - Renovace tříd, oprava fasády a sklepních prostor ve školní jídelně

9.

ZŠ Pražská - Zateplení fasády a výměna oken

MŠ Jizerka - Přestavba DDM na novou třídu vč. vybavení nábytkem

8.

11.

MŠ Poupátko - Výměna vstupních dveří

7.

12.

MŠ Jizerka - Rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení fasády

MŠ Růženka - Zhotovení dvou stříšek nad vstupy

5.

MŠ Jizerka - Zhotovení stříšky nad vstupem do sklepa

4.

6.

ZŠ Pražská - Rekonstrukce budovy staré pošty na KDM

ZŠ Pražská - Demolice domu správce vč. úpravy prostranství

2.

3.

ZŠ Husovo nám. - Přístavba a vestavba nových šaten

1.

III. ŠKOLSTVÍ

Celkem

Oprava ulice U Špejcharu

Vybudování zpomalovacího prahu ve Kbele

28.

Oprava komunikace na Kosince

27.

29.

Druh akce

P.
č.

Váňa Stanislav a spol.

Váňa Stanislav a spol.

Zeteza s.r.o. D.Bousov

Roudnický, Předměřice, EJK

Pragopolair s.r.o.

Váňa Stanislav a spol.,
Framal Praha

Petr Antal - AB Stav Praha

Hrádek s.r.o., Hrádek

J. Dibitanzl, Benátky n/J

Škopan J., Bakov

J. Dibitanzl, Benátky n/J

TS Benátky

Geo-Ing s.r.o., Jihlava

Petr Antal - AB Stav Praha

Geo-Ing. s.r.o. Jihlava

H-Intes, Ml. Boleslav

Zeta, Benátky

Strabag, Praha

Zhotovitel /
Dodavatel

Volejník, Praha

ing.arch. J. Foit

ing. arch. Šína

ing. arch. Šína

ing. arch. J. Foit

ing. arch. J. Foit

Murus, Praha

Projektant

2008

2007-2010

2007-2010

2008

2008

2008

2007-2010

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2010

2010

2010

2010

Termín
realizace

27 900

1 171 950

1 614 205

6 347 380

477 000

253 314

791 802

1 288 840

63 090

122 850

4 135 120

69 300

188 880

6 113 591

3 538 200

157 563 011

1 019 900

190 000

254 500

1 250 000

Cena (Kč)

3 666 082

93 441 012

částka

OPŽP-EU

poskytnul

Dotace (Kč)

8
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ZUŠ - Oprava střechy na objektu bývalé věznice

25.

Geo-Ing Jihlava s.r.o.

Příprava k restaurování soch v areálu zámku

Restaurování kašny v areálu zámku

Částečná oprava fasády zámku

Školní družina v areálu zámku - oprava střechy, fasády a toalet

7.

8.

Vypracování DSP „Oprava objektu kočárovny v areálu zámku“

4.

5.

Oprava ohradní zdi zámku

3.

6.

Jiří Bílek Brandýs, Kůtek,
Coufal Praha

Kostela Narození Panny Marie v areálu zámku - přístup na věž, mříže ke
vstupním dveřím, restaurování vitráží

2.

Geo-Ing s.r.o., Jihlava

Frňka, Frýdek-Místek

Pokorný M., Praha

Pokorný M., Praha

Volejník M., Praha

Frňka Fr.-Místek, Chytráček

Frňka, Chytráček, P.B.K.,
Hamsíková, Lebenhartová

Kostel sv. Martina - obnova interiéru, slavnostní osvětlení, restaurování oltáře
a kazatelny, zabezpeč. zařízení

Geo-Ing s.r.o., Jihlava

Vekbol, Ml. Boleslav

Vekbol, Ml. Boleslav

Telo a.s.

Geo-Ing s.r.o., Jihlava

J. Škopan, Bakov n/J

VCES a.s.

1.

IV. KULTURA A PAMÁTKY

Celkem

MŠ Mateřídouška - Výměna oken

ZŠ Husovo nám. - Výměna oken - I. etapa

23.

ZŠ Pražská - Rekonstrukce otopného systému

22.

24.

MŠ Poupátko - Rekonstrukce a zateplení střechy

ZŠ Husovo náměstí - Půdní vestavba (dokončeno 2011)

20.

21.

ZUŠ - Provizorní oprava střechy

ZŠ Pražská - Přístavba tělocvičny

17.

18.

CL-EVANS Č. Lípa, KB Skana
Benátky, Saternus

MŠ Pampeliška - Rekonstrukce a přístavba objektu včetně vybavení nábytkem a úpravou zahrady

16.

19.

Vl. Dědek, Benátky, aj.

MŠ - Oprava střechy, oprava sklepa, vybavení tříd a zahrady herními prvky,
nákup vybavení do jídelny aj.

Zhotovitel /
Dodavatel

Druh akce

P.
č.

Volejník, Praha

Volejník, Praha

Ing. arch. Jan Foit

Adip s.r.o., H. Králové

Ing. arch. Jan Foit,
ing. arch. Šína

Projektant

2008-2009

2008-2009

2007

2007

2007

2007-2008

2007-2010

2007-2009

2008-2010

2010

2010

2009

2008-2010

2009

2008-2009

2008

2007-2010

2007-2010

Termín
realizace

4 613 984

672 944

540 020

40 425

70 000

904 300

842 713

1 386 962

130 854 573

2 075 000

1 100 000

205 000

789 000

10 714 115

1 333 540

72 536 086

40 000

14 100 210

1 758 200

Cena (Kč)

1 192 000

200 000

205 000

40 000

730 000

39 316 082

9 650 000

20 000 000

6 000 000

částka

MK

MK

MK

STČK

STČK

ROP-EU

MFČR

MFČR

poskytnul

Dotace (Kč)
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4

Frňka Fr.-Místek
Gardeline, Litoměřice

Restaurování soch karikatur a jejich přemístění do lapidária

Oprava budovy č. p. 50 v areálu zámku

Oprava vrat do parku

Stavební úpravy lapidária ve sklepeních zámku

Revitalizace zámeckého parku - I. etapa

12.

13.

14.

15.

16.

Kovařík-RIKO Praha, Callipso
Praha
A. Sejkora, Benátky

Tenisová hala v Obodři - oprava vzduchotechnického zařízení, výměna pláště

Vybudování zábran kolem fotbalového hřiště + vybudování oplocení beach
volejbalu

Vypracování DSP+DPS+DZS „Rekonstrukce zázemí bazénu“

6.

7.

8.

Zeteza s.r.o. D. Bousov

Vypracování DSP „ZS - Změna dispozice ocelové tribuny“

Dokončení opravy fasády domu správce na letním stadionu

3.

4.

Earth Resources s.r.o., Praha

Zhotovení úpravny vody ze studny na letním stadionu - technol. změkčení
vody, filtrace, čerpadlo aj.

2.

5.

Akrylux Benátky
Zeteza s.r.o. D. Bousov, Profil
plus Liberec

Označení haly zimního stadionu a areálu letního stadionu

Sportovní hala „U internátu“ - zateplení fasády, broušení a lajnování podlahy,
vnitřní úpravy

Dibitanzl, Benátky

Flavius, Praha

1.

V. TĚLOVÝCHOVA

Celkem

M. Pokorný Praha

11.
Pokorný Praha, Frňka

Kaza - Kadlec

Nátěr oken zámku a budovy č. p. 50

Restaurování sochy Ukřižování, soklu kojící Panny Marie, sochy sv. Ant.
Paduánského + příprava restaurování soch karikatur

Kaple sv. Rodiny, Husovo nám. - oprava věžičky, synchronizace hodin

9.

Chytráček Vsetín, Skála
Sadská

Zhotovitel /
Dodavatel

10.

Druh akce

P.
č.

Ing. arch. Jan Foit

ing. arch. J. Foit

ing. arch. J. Foit

D. Tůmová

M. Volejník

Projektant

2008-2009

2008

2007-2009

2007

2007

2007

2007-2009

2007

2009-2010

2010

2009

2009-2010

2009

2008

2008

2008-2009

Termín
realizace

279 342

320 000

1 370 040

142 590

50 000

965 764

2 119 862

123 522

23 552 089

8 257 853

800 000

11 900

3 796 000

463 478

707 260

292 700

151 550

Cena (Kč)

200 000

5 891 714

2 870 714

515 000

89 000

50 000

částka

STČK

OPŽP-EU

MK

MK

MK

poskytnul

Dotace (Kč)

0
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Zimní stadion - Přestavba vstupního traktu (ohřívárna+vrátnice)

Oprava fasády objektu klubovny na letním stadionu

Vypracování investičního záměru „Oprava jezu Obodř pro vodácký sport“

9.

10.

11.

Vybudování kanalizačních přípojek - Dražice č.p. 15 a 4

9.

Stavební úprava internátu - Klub seniorů + Mateřské centrum

Výměna oken a hlavních dveří v azylovém domě

Zateplení fasády a výměna oken v Domově pro seniory

6.

Příspěvek na vybudování ATS stanice pro bytové domy Nad Vinicemi

3.

4.

Rekonstrukce sociálního zařízení na sále v Dražicích

2.

5.

Vybudování veřejných toalet Na Burse

1.

VII. BYTOVÁ A NEBYTOVÁ VÝSTAVBA

Celkem

Vybudování kanalizace v ul. Dělnická

Vypracování DUR „Protipovodňová opatření“

7.

Skanska a.s., Praha

Vybudování kanalizace v Dražicích, Pickově ul., Pod Brdy, V Olšinách (pouze
náklady Města Benátky)

6.

8.

Zeteza s.r.o., D. Bousov

Vybudování sběrného dvora v areálu TS

5.

Škopan, Bakov

F. Libich, Žák, f. Hofmann

Zeteza s.r.o. D. Bousov

CZ Stavební holding a.s.

TS Benátky

Geo-Ing s.r.o., Jihlava

ZETA Benátky s.r.o.

Zikuda Turnov

Zoogeos Bohemia, Č. Lípa

Zeteza s.r.o., D. Bousov

Vybudování technických opatření proti dešťovým vodám ve Kbele

Vodohospodářská studie Olšin - biologický průzkum

Zimmermann, Brandýs

TS Benátky, Lesy města

3.

Vypracování lesního hospodářského plánu

2.

Zeteza s.r.o., D. Bousov

Dejmek, Benátky

Zhotovitel /
Dodavatel

4.

Vybudování stanovišť na tříděný odpad

1.

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Celkem

Druh akce

P.
č.

ing. arch. J. Foit

ing. Kozák

ing. arch. J. Foit

ing. arch. Jan Foit

Ing. E. Kozák

VRV s.r.o., Praha

Ing. Evžen Kozák

Ing. Evžen Kozák

Ing. arch. Jan Foit

VRV Praha

Ing. arch. Jan Foit

Projektant

2008

2008

2007

2007-2008

2009

2008-2009

2008

2008-2009

2008

2008

2007

2007

2007-2010

2009

2009

2009-2010

Termín
realizace

4 251 560

35 947

925 495

486 320

630 990

1 133 840

16 664 500

110 414

1 106 700

4 525 700

8 388 492

1 373 460

158 500

600 000

33 444

367 790

6 359 049

126 140

499 839

361 950

Cena (Kč)

2 300 698

5 095 714

1 500 000

2 870 714

725 000

200 000

částka

OPŽP-EU

STČK

OPŽP-EU

STČK

poskytnul

Dotace (Kč)
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4

Aktualizace geograficko informačního systému města

Softwarová aplikace „Usnesení Rady a Zastupitelstva města“

Vybavení vstupní haly zámku

Zhotovení ortofotomapy ( letecká mapa ) města

1.

2.

3.

4.

VIII. OSTATNÍ

Celkem

Vypracování DUR+DSP+DZS „Rekonstrukce domu a okolní plochy na plajchu
u zámku“

Geodis s.r.o., Plzeň

JSJ Šesták, Otradovice

T-Mapy s.r.o., Praha

T-Mapy s.r.o., Praha

TSM, instalaterství Salač

20.

Slavoj MB, Ml. Boleslav

Úpravy na dětském středisku

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

16.

19.

Vypracování zastavovací studie “Lokalita nad stadionem v Obodři“

15.

KK atelier, Ml. Boleslav

ing. arch. Mudruňka

Ing. arch. Jan Foit

Ing. arch Jan Foit

2007

2007

2007

2010

2009

2009-2010

2009

2009-2010

2009

2009

F. Libich Benátky, Januška
Brandýs

2009

2009

2009-2010

2008-2009

2008

2008-2009

Termín
realizace

2009

ing. arch. Šína, Ml. Boleslav

Společenský sál Dražice - opravy vstupní části budovy a vymalování sálu

14.

ing. arch Jan Foit

Ing. arch. Jan Foit

ing. arch. Jan Foit

ing. arch. Jan Foit

Projektant

D.Frňka, Fr.-Místek

18.

Bytový dům č.p. 59 “U Ryby“ - oprava stropu předního traktu“

13.

ZETA Benátky s.r.o.

ZETA Benátky s.r.o.

Stav-agency s.r.o., Liberec

Bytový dům č.p. 148 - oprava havárie sociálního zařízení

12.

Poliklinika - zateplení střechy, výměna oken a zateplení fasády

Vybudování služebny městského kamerového systému

11.

Zeteza s.r.o. D. Bousov

Vypracování studie+DUR+DSP+DZS “Přístavba dětského střediska
k poliklinice“

Přestavba ubytovny na tzv. podporované byty (6 bytů)

10.

Januška, Brandýs

Geo-Ing s.r.o. Jihlava

Zhotovitel /
Dodavatel

17.

Oprava a nátěr podlahy na sále v Dražicích a v Záložně

Vypracování DUR+DSP “Zástavba pozemku (6 RD) v lokalitě Pickova“

7.

8.

Vybudování veřejných toalet a statické zajištění budovy školní družiny
v areálu zámku

9.

Druh akce

P.
č.

119 000

357 260

117 810

94 510

22 084 387

500 000

66 330

700 000

3 047 863

2 092 975

142 800

65 000

651 252

47 776

2 163 566

3 460 000

332 050

248 400

1 102 223

Cena (Kč)

6 394 123

793 425

3 300 000

částka

OPŽP-EU

MMR

poskytnul

Dotace (Kč)

2
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Digitální grafické pasporty majetku města (KOMPAS)

Koupě osobního automobilu pro potřeby MěCKP

Zhotovení opony ve společenském sále Záložna

14.

15.

16.

N+N Košátky s.r.o.

Petr Novák, Benátky

Autokomplex Menčík

MK Consult, Ústí n. Labem

Triada s.r.o. Praha

ak. soch. M.Pokorný

Fest Promotion s.r.o.

Státní hmotné rezervy

Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Projektová dokumentace k provedení stavby
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

LEGENDA:
DUR
DSP
DPS
DZS
MMR
MŠMT

2008

2010

2010

2009

2009

2009

2008

2007-2008

CKP střední Čechy

2008

2008

2008-2009

2008

Termín
realizace

Finanční poradenství,
Praha

Projektant

Ministerstvo kultury
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Středočeský kraj
Regionální operační program z Evropské unie
Operační program životního prostředí z Evropské unie

POZNÁMKA: U investičních akcí, kde je uveden projektant jsou v celkové ceně započítány i náklady za projekt.

CELKEM ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ

Celkem

Restaurování nákolníků u vjezdu do zámku

Nákup pódia

11.

Informační systém pro městský úřad

Vypracování strategického plánu města

10.

12.

Vypracování komunitního plánu města

9.

13.

Koupě traktoru pro potřeby TS

Koupě cisternového vozu pro potřeby TS

7.

N+N Košátky, Mountfield,
Kohút a spol., Agrozetcentrum

Koupě nové techniky pro potřeby TS - vibrační deska, zmlžovač, sněhová fréza
2 ks, sněhová radlice, motorová sekačka, rozmetadlo, přední tříbodový závěs,
zametač, traktorový nákladní návěs, sněhová radlice za traktor

6.

8.

Pragopolair s.r.o.

Dodávka a montáž klimatizace na MěÚ

5.

Zhotovitel /
Dodavatel

Druh akce

P.
č.

MKČR
MVČR
MFČR
STČK
ROP-EU
OPŽP-EU

374 827 549

4 620 452

230 000

222 000

399 840

240 000

53 192

124 760

300 000

122 000

594 100

859 180

603 500

183 300

Cena (Kč)

0
154 278 645

částka

poskytnul

Dotace (Kč)
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4

Oprava komunikací po povodni „Havárie“

Oprava kostela sv. Martina v Dražicích

Rekonstrukce vybraných památkových objektů

Interakční prvek ÚSES

Provoz azylového domu

Provoz denního stacionáře v MěCKP

Vybavení Městské knihovny

Benátecký pohár ve společenských tancích

Festival životní scény na loděnici

Benátky filmových amatérů

Zámecké slavnosti

Přístupová komunikace k motokrosu ve Kbele

Pečovatelská služba v MěCKP

Vypracování projektové dokumentace „Inline a cyklostezka Benátky-Zdětín“

Vybudování sběrného dvora v areálu TS

Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská

Zateplení budovy MěCKP (Domov pro seniory)

Zateplení budovy ZŠ Pražská (Nová budova)

Revitalizace Husova náměstí a ul. Vágnerovy

In-line stezka a cyklostezka Benátky - Zdětín

Sportovec roku 2007

Výstavba kanalizace v ul. Dělnická

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

25

26

27

32

33

34

Název akce

1

P. č.

STČK

STČK

EU - ROP

EU - ROP

EU - OPŽP

EU - OPŽP

MF ČR

STČK

STČK

MPSV

MMR

STČK

STČK

STČK

STČK

STČK

STČK

STČK

STČK

MK

STČK

MMR

Poskytovatel

2008

2007

2008

2008 - 2010

2008

2008

2008 - 2009

2007 - 2008

2007

2007-2008

2007

2007-2009

2007-2009

2007

2007-2009

2007

2007-2008

2007-2010

2007

2007-2010

2007-2009

2007

Rok realizace

Seznam získaných dotací ve volebním období 2006 - 2010

4 525 700

80 000

20 237 820

57 955 000

6 347 380

4 251 560

72 536 086

1 373 460

212 145

1 891 000

4 780 965

1 050 000

300 000

100 000

360 000

90 000

2 018 500

750 000

522 368

8 695 863

854 220

6 188 000

Celkové náklady akce (Kč)

1 500 000

50 000

18 776 279

53 608 814

3 666 082

2 300 698

20 000 000

725 000

169 715

910 000

3 357 632

85 000

115 000

30 000

115 000

30 000

436 000

184 000

200 000

2 201 000

730 000

6 188 000

Výše dotace
(Kč)

4

45

Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského

Ukazatele rychlosti (radary)

Výroba a montáž kované probíjené mříže do kostela zámku

Rekonstrukce a přístavba RD na MŠ Pampeliška

Vybavení Městské kultury - knihovna

Dobrovolní hasiči - vybavení

Zateplení budovy Polikliniky

Czech POINT - Upgrade kontaktního místa

Výstavba víceúčelového hřiště U Silvie

Rekonstrukce Náměstí 17. listopadu

Půdní vestavba v ZŠ Husovo nám.

Revitalizace zámeckého parku

Podporované byty v bývalé ubytovně, Náměstí 17. listopadu

38

39

40

44

46

49

50

51

52

53

54

56

STČK
MF ČR
MPSV
MMR
MV ČR
MK
MK/Magistrát MB
EU - OPŽP
EU - ROP
EU - IOP
SFŽP - Zelená úsporám

LEGENDA:

CELKEM

Ošetření 2 ks památných dubů

37

Název akce

35

P. č.

Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Obcí s rozšířenou působností
Evropská unie - Operační program Životní prostředí
Evropská unie - Regionální operační program regionu Střední Čechy
Evropská unie - Integrovaný operační program
Státní fond životního prostředí - Zelená úsporám

MMR

EU - OPŽP

EU - ROP

MF ČR

MF ČR

EU - IOP

EU - OPŽP

MV ČR

STČK

MF ČR

STČK

STČK

MK/Magistrát MB

STČK

Poskytovatel

2010

2009 - 2011

2009 - 2011

2009 - 2010

2009

2009

2009

2009

2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008

2008

2008

Rok realizace

272 785 419

3 460 000

6 649 541

21 330 930

22 500 000

5 622 709

59 986

3 047 863

31 441

114 500

14 100 210

50 932

496 580

147 586

53 074

Celkové náklady akce (Kč)

160 239 881

3 300 000

2 870 714

19 731 110

8 000 000

3 600 000

50 987

793 425

20 425

40 000

6 000 000

40 000

340 000

50 000

25 000

Výše dotace
(Kč)

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 2006 - 2010
1. Postavení a působnost
městského úřadu
Postavení a působnost městského úřadu
upravuje zákon o obcích a zvláštní zákony.
Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Jeho vztahy
k orgánům upravuje zákon o obcích. Městský úřad je orgánem Města Benátky nad
Jizerou a plní tyto úkoly:
A) Samospráva – samostatná působnost
Do samostatné působnosti obce přísluší
spravování záležitostí, které jsou v zájmu
obce a jejich občanů, obec pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální
péče a pro uspokojování potřeb bydlení,
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku,
je povinna pečovat o zachování a rozvoj
majetku obce.
Povinnosti obce jsou zajišťovány cílevědomým a odpovědným rozhodováním
zastupitelstva a rady města, podporované
činností komisí rady a výborů zastupitelstva. Naplnění schválených záměrů volených orgánů zajišťují výkonné orgány města - městský úřad, příspěvkové organizace
(právnické osoby, které nevytvářejí zisk)
a organizační složky města (bez právní subjektivity). Příspěvkové organizace a organizační složky zřizují územní správní celky
k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností.
B) Státní správa – přenesená působnost,
pověřený úřad
Městský úřad Benátky nad Jizerou je
pověřeným obecním úřadem. Pověřený
obecní úřad je ten úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu
svěřeném zvláštními zákony přenesenou

působnost ve správním obvodu určeném
prováděcím právním předpisem. Při své
činnosti se řídí zákony a ostatními obecně
závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
• vykonává přenesenou působnost ve
věcech, které stanoví zvláštní zákony, v základním rozsahu podle § 61 odst.1 písm. a)
zákona o obcích, ve správním obvodu, který je vymezen územím města Benátky nad
Jizerou – Benátky nad Jizerou I, II, Obodř,
Kbel, Dražice
• vykonává funkci matričního úřadu
podle zvláštních právních předpisů ve
správním obvodu, který je vymezen územím těchto obcí: Benátky nad Jizerou, Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou,
Tuřice, Horní Slivno, Dolní Slivno, Sedlec,
Zdětín, Sojovice, Skorkov
• vykonává funkci stavebního úřadu
podle zvláštních právních předpisů ve
správním obvodu, který je vymezen územím těchto obcí: Benátky nad Jizerou,
Sedlec, Zdětín, Kochánky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec, Dolní Slivno, Horní Slivno, Chotětov, Hřivno, Skorkov, Sojovice, Předměřice nad Jizerou,
Tuřice, Mečeříž
• vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní právní předpisy
v oblasti dávek sociální péče ve správním
obvodu, který je vymezen územím těchto
obcí: Benátky nad Jizerou, Zdětín, Horní
Slivno, Dolní Slivno, Mečeříž, Sedlec, Kochánky, Předměřice nad Jizerou, Tuřice,
Skorkov, Sojovice
• vykonává přenesenou působnost ve
věcech, které stanoví přestupkový zákon
č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv: Dolní Slivno, Horní Slivno, Ko46
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PŘEHLED VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU ZA POSLEDNÍ 4 roky
Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

2 929 986,- Kč

3 482 729,- Kč

3 731 200,- Kč

4 627 394,- Kč

chánky, Předměřice nad Jizerou, Sedlec,
Skorkov, Sojovice, Tuřice, Zdětín

• výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

Počet obcí ve správním obvodu našeho
pověřeného úřadu je celkem 14 a 6 jejich
místních částí mimo Benátky nad Jizerou.

• registr účastníků provozu MA ISOH,

Na výkon přenesené působnosti ve
správní oblasti pověřeného úřadu Benátky nad Jizerou poskytuje stát příspěvek, to
znamená, že stát nehradí v plné výši výdaje spojené s výkonem činnosti pověřeného
úřadu.

Před stánkem města na Ortskernfestu v družebním městě Rossdorf (SRN)

2. O
 RGANIZAČNÍ STRUKTURA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Město Benátky n. Jiz. jako jedno z prvních měst v republice začalo od 1. 1. 2008
v prostorách informačního střediska v areálu zámku poskytovat služby prostřednictvím tzv. Czech POINTU. Czech POINT,
neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, je asistovaným místem
výkonu veřejné správy, kde každý člověk
získá všechny informace o údajích, které
o něm vede stát v centrálních registrech
a kde může také učinit jakékoliv podání ke
státu. Jedná se o následující výpisy:
• výpis z registru řidičů,
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• výpis z insolvenčního rejstříku,
• datové schránky,
• výpis z obchodního resjtříku,
• výpis ze živnostenského rejstříku,
• výpis z katastru nemovitostí,
• výpis z rejstříku trestů,
• živnostenská podání.
Od 1. 10. 2009 proběhl na MěÚ přechod
na nový informační systém tzv. Munis od
společnosti Triada s. r. o., Praha. Hlavním
důvodem byla obměna dnes již zastaralého, uživatelsky a bezpečnostně nevyhovujícího systému DOS za plně grafické
prostředí Windows. Zásluhou systému
Windows a databázového serveru je program pro uživatele příjemnější a efektivnější. Také řízení bezpečnostní politiky nabízí vyšší standard.
Od 1. 11. 2009 byl na základě zák.
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů spuštěn Informační systém datových schránek
(ISDS) do ostrého provozu a s tím spojena
integrace do elektronické spisové služby.
To znamená, že právnické a fyzické osoby
mohou komunikovat s naším úřadem elektronicky, tudíž nemusí vážit cestu na úřad.
Na úředníky jsou prostřednictvím státní
správy a neustálým vydáváním nových zákonů kladeny čím dál větší nároky. I tak si
dovolím konstatovat, že náš úřad funguje
díky odborným znalostem, ochotě a obětavosti zaměstnanců bez větších problémů. Vám občanům vycházíme vstříc rozšířenými úředními dny, kdy kromě pondělí
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Počet zaměstnanců městského úřadu: 32
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a středy si lze u nás cokoliv vyřídit i v úterý
a ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

2.1 Sekretariát

V tomto volebním období došlo také
na našem úřadě k úsporám na mzdových
prostředcích. V celém aparátu došlo ke snížení mzdových prostředků od roku 2007
postupně v řádu staticíců Kč (snížení počtu
pracovních míst, minimalizace přesčasových hodin aj.).

• Jarmila Mertinová, referent pracovněprávních vztahů (4 hodinový pracovní
úvazek)

Personální obsazení:

• Magdalena Dědková, DiS., sekretářka starosty (pracovní poměr ukončen
k 30.  6. 2007)
• Lucie Součková, DiS., sekretářka starosty (pracovní poměr od 1. 7. 2007)
• Rozália Fričová, sekretářka místostarosty a tajemníka (pracovní poměr od
5. 1. 2009)
2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

216

270

202

80

Dohody o pracovní činnosti

66

14

17

11

Dohody o provedení práce

71

50

54

39

Pracovní smlouvy

19

17

19

9

Žádosti v oblasti samosprávy

188

196

210

120

Evidence objednávek

249

328

396

181

48

63

22

Rekapitulace činností (počet) / rok
Centrální evidence smluv
Počet uzavřených smluv – kupních, nájemních, o dílo, mandátních, darovacích, o zřízení
věcného břemene aj.
Personální smlouvy

Přehled zveřejněných písemností na úřední desce
Majetek města

37

Stavební úřad

27

22

138

60

Státní instituce

84

112

130

53

Ostatní

3

75

44

16

Roční zpráva o kontrole

1

1

1

1

8

5

6

7

Finanční kontroly
Veřejnosprávní
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Vnitřní

11

6

5

2

Podané žádosti o dotaci

14

29

15

8

z toho přidělené

13

22

11

6

Přestupky

103

238

192

90

Posudky

153

159

139

65

• Ing. Renata Kosinová, finanční referent
(7 hodinový pracovní úvazek)
• JUDr. Petr Drábek, externí právník (pondělí a středa)
• Pavel Tirpák, správce počítačové sítě
(pracovní poměr od 1. 8. 2009)
Náplň činnosti:
• působnost v oblasti samosprávy:
smluvní vztahy, personalistika, žádosti
občanů, příprava informací pro občany,
sekretářské činnosti, hlášení městským
rozhlasem, zahraniční vztahy

• příprava a zpracování žádostí o dotace z různých zdrojů (kraj, ministerstva,
operační programy EU, fondy, nadace,
a jiné); zpracování vyúčtování a závěrečných zpráv k poskytnutým dotacím
• kontrolní činnost – finanční kontrola
(vnitřní kontrolní systém, veřejnosprávní kontrola)
• příprava a zpracování vnitřních norem
(řády, směrnice, pokyny, apod.)
2.2 Správa majetku a rozvoje města
Personální obsazení:

• působnost v oblasti přenesené působnosti pověřeného úřadu - přestupková
agenda

• Ing. Alena Kratochvílová,
vedoucí

• mimořádné činnosti ovlivňující náročnost činnosti odboru - realizace vzniku
nových příspěvkových organizací města: „Správa městských lesů Benátky n.
Jiz.“ (2007), „Městské centrum komplexní péče“ (2008), „Správa sportovních
zařízení města Benátky nad Jizerou“
(2009)

• Roman Bárta, referent

• Martin Ječný, referent
• Miroslav Kochman, referent
životního prostředí
• Jana Carvová, referent správy
bytového fondu
• Jarmila Kopalová, referent

Jmenování Jaroslava Nováka (člena RAF) čestným občanem města
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Nová kašna na Husově náměstí

Náplň činnosti:
• působnost v oblasti samosprávy: analytická činnost, správa majetku města
(administrativní i realizační), investiční
akce včetně výběrových řízení, dotační
agenda, odpadové hospodářství (výběr
poplatků), příprava a prodej pozemků
v majetku města
• působnost v oblasti přenesené působnosti pověřeného úřadu: životní prostředí, ochrana zemědělského půdního
fondu, výherní hrací přístroje, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací

Generální oprava zakoupeného železničního
mostu v Obodři

Větší investiční akce bytového fondu:
2008
• Oprava boční zdi, Husovo nám. čp. 41 187 000,- Kč
• Rekonstrukce bytové jednotky, Platanová čp. 632 - 143 400,- Kč
• Výměna oken, Raabova čp. 156 63 000,- Kč
2009
• Rozdělení bytové jednotky na dva byty,
Husovo nám. čp. 39 - 712 220,- Kč

• správa bytového hospodářství, příprava a prodej bytů v majetku města
2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Zajištění projektové dokumentace

33

31

30

18

Zajištění geologických průzkumů, měření radonu, geodetických zaměření, měření hluku

13

13

8

4

Žádosti o územní rozhodnutí, stavební
povolení, kolaudaci, demolici, udržovací
a stavební práce včetně vyjádření dotčených
orgánů státní správy, správců sítí, Památkového ústavu Praha, výpisů z EN atd.

26

28

37

16

Rekapitulace činností (počet) / rok

51

Podání žádostí o dotace

15

3

4

4

Výběrová řízení

14

18

12

10

Větší investiční akce - jednání s dodavateli,
příprava smluv, evidence smluv a faktur,
přejímka povrchů po opravách komunikací,
předávání staveniště, vytyčování sítí, kontrolní dny, technický dozor investora atd.

31

32

35

13

Rekapitulace činností (počet) / rok
Vyúčtování dotací

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

7

6

3

3

Pronájmy společenských místností

110

109

112

58

Zajištění předepsaných revizí

61

44

53

25

Povolení na výherní hrací přístroje (rozhodnutí)

36

41

33

30

Převody pozemků do majetku města

82

79

52

31

Odstranění vraků osobních vozidel

9

3

9

10

Povolení překopů komunikací

55

21

43

15

Povolení užívání veřejného prostranství

4

11

14

6

Zábor veřejného prostranství

11

7

14

8

Evidence malých zdrojů znečištění

6

12

17

6

Odstranění nepovolené skládky odpadů

4

3

7

3

Povolení ke kácení stromů

28

35

54

7

Souhlasy s vynětím ze ZPF

34

21

19

8

Rozhodnutí o odvodech za vynětí ze ZPF

5

0

2

1

Povolení veřejné hudební produkce

13

12

11

9

24

16

15

13

Bytové hospodářství
Počet domů
z toho rodinných domků

7

7

5

5

Počet bytů

91

85

69

65

Počet nebytových prostor

39

39

39

39

Kategorie bytů - nájemné

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

Byt (bývalá I. kategorie)

15,23

19,40

25,01

35,01

Byt (bývalá II. kategorie)

11,41

15,63

21,65

31,65

Snížená kvalita (bývalá III. kategorie)

8,89

12,62

18,13

28,13

Snížená kvalita (bývalá IV. kategorie)

6,34

9,76

15,28

25,28

Nájemné za nebytové prostory ( m2)

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

350

350

450

450

Zdravotnická zařízení
Ostatní
Byty – čistý příjem (Kč)
Oprava a údržba bytového fondu (Kč)
Poplatek za TKO od obyvatel (Kč)

450

450

550

550

1 173 300

1 490 000

1 359 200

1 045 553

745 800

715 800

3 420 600

324 135

2 961 515

3 193 635

2 735 495

2 261 315
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Výherní hrací přístroje
2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Vydaných rozhodnutí

36

41

33

30

Provozovatelů

13

14

14

10

Rekapitulace činností (počet) / rok

Provozoven

12

13

14

13

Vydaných známek

139

161

146

147

Správní poplatky (Kč)

2 110 000

2 412 000

2 294 000

2 160 000

Místní poplatky (Kč)

1 235 219

1 429 439

1 546 937

1 011 630

Výtěžek (Kč)

402 826

520 387

473 679

Odvod finančnímu úřadu (Kč)

1 055 000

1 206 000

1 147 000

1 080 000

Celkový příjem do rozpočtu města (Kč)

2 693 045

3 155 826

3 167 616

2 091 630

• Výměna oken, Husovo nám. čp. 40 a čp.
60 – 1 292 400,- Kč
• Oprava havarijního stavu stropu, Husovo nám. čp. 59 - 725 800,- Kč
• Oprava domu, U Cukrovaru čp. 148 106 300,- Kč
2. 3 Finanční a plánovací odbor
Personální obsazení:
• Jana Košťálová, vedoucí   -   referent
správy rozpočtu
• Jaroslava Trpišovská, finanční referent
- hlavní účetní
• Ludmila Housová, mzdová účetní
(k 30. 4. 2010 odchod do starobního
důchodu)
• Iveta Soukupová, finanční referent - pokladní

Rekonstrukce ulice L. Vágnera
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Náplň činnosti:
• komplexní vedení účetnictví, rozpočty
sledování a plánování, pokladní a bankovní agenda, daňová oblast, platy, odměny a odvody, pohledávky a závazky,
kontrolní činnost
• provádí vyúčtování všech došlých dotací včetně dotací od Středočeského
kraje
• poskytuje a sleduje půjčky z fondů
• zpracovává statistické výkazy o nemocnosti, platech, majetku
• zpracovává roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
• zpracovává ročně mzdové a evidenční
listy všech pracovníků

Volby 2008 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice

Rekapitulace činností (počet) / rok
Došlé faktury

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

2 082

2 055

2 098

918

Vydané faktury

660

725

774

311

Vnitřní doklady

3 022

3 149

3 308

1 096

Bankovní výpisy

862

975

1 121

568

Zpracování mezd

1 421

1 455

1 338

508

6

6

6

6

14/279 000

9/175 000

1/20 000

0

2/80 000

0

0

0

Počet zdravotních pojišťoven
Půjčky ze sociálního fondu (počet/Kč)
Půjčky z fondu rozvoje bydlení (počet/Kč)
Upomínky - vydané faktury, půjčky

42

56

48

29

207

514

205

Pokladna – výdaje (Kč/položek)

705 493/650

756 291/769

261 765/323

Pokladna – příjem (Kč/příjmové doklady)

2 860 956/4
179

1 779 323/3
787

1 440 495/3
100

69

10

Zpracování položek pro daň. přiznání
DPH

2 376

5343

Správa termínovaného účtu výpis/
položka

9/82

6/56

Sociální dávky - pokladna OK nouze

Přílohy k žádostem o dávky nem. pojištění

Pohledávky vůči neplatičům (Kč)

2 235 500

2 036 300

3 192 600*

3 157 500

10

2

7

11

Vydaných platebních příkazů a exekucí

• spolupracuje s exekutorem při vymáhání pohledávek
• zadává pojištění majetku města
• vystavuje potvrzení pro účely sociálních dávek a úvěrů
• náhrady mzdy – přílohy k žádostem
o dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, neschopnosti)
• daňové přiznání čtvrtletní DPH – zpracování položek (záznamní povinnost)

* nárůst, oproti roku 2008, způsoben uznáním dluhu nájemcem chaty v Rokytnici

2.4 Správní a sociální odbor
Personální obsazení:
• Hana Jíchová, vedoucí (k 31. 12. 2009
odchod do starobního důchodu)
• Alena Poláková, vedoucí (od 1. 1. 2010)
• Magda Schirlová DiS., referent
• Ivana Šnýdrová, matrikářka
• Marta Lišková, referent (pracovní poměr od l. 5. 2009)
• Blanka Poláková, referent evidence
obyvatel + matrikářka (od 1. 1. 2009)
• Věra Vetešníková, matrikářka
(k 31. 12. 2008 odchod do starobního
důchodu)

54

5

4

Náplň činnosti:
• výkon státní správy na úseku dávek
hmotné nouze, matriky a evidence
obyvatel
• matriční úřad vede matriční knihy
a sbírky listin pro obec, v níž má sídlo,
a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu a pro území vojenského
újezdu
• přijímání žádostí o občanský průkaz
a zajišťování jeho vydání prostřednictvím Magistrátu města Mladá Boleslav

• evidence obyvatel – přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, evidence popisných čísel
• výkon samosprávy v oblasti sociálních
služeb – azylový dům pro bezdomovce
• sociální poradenství v sociální oblasti
• komunitní plánování sociálních služeb
• vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Počet oznámení

253

151

172

142

Počet rozhodnutí

191

189

148

107

Rekapitulace činností (počet) / rok
Dávky o pomoc v hmotné nouzi

Počet příjemců dávek
Vyplaceno (Kč)

134

56

70

74

1 462 637

1 036 071

1 334 101

1 026 574

126

126

94

44

Úsek matriky
Sňatky
z toho s cizincem
církevní

8

10

6

8

2

5

0

1

128

16

94

45

Zápisy v matričních knihách
- kniha manželství
- kniha narození

2

0

0

0

- kniha úmrtí

42

37

40

14

Duplikáty matričních dokladů

31

18

34

9

Doklady pro cizinu

1

3

0

2

Změna jména nebo příjmení

4

8

0

1

Změny v opise matrik

53

59

52

16

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

391

70

1

2

Určení otcovství

23

35

30

11

Žádosti o státní občanství

55

130

73

64

42

Ověření podpisů a listin

2 989

3 630

2 875

1 404

Potvrzení ze sbírek listin

2

3

2

0

Osvědčení pro církevní sňatky

2

5

0

1

Rekapitulace činností (počet) / rok

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Zvláštní matrika Brno

1

5

3

1

Správní řízení promin. dokladů

8

7

4

10

Volba druhého jména

2

0

0

0

Žádost žen o příjmení v mužském tvaru

2

1

3

1

Žádosti o vydání občanského průkazu

1569

1346

816

370

0

3

0

0

Počet obyvatel celkem

6 960

7 003

7 004

7 047

z toho Benátky nad Jizerou I

2 089

2 152

2 159

2 203

Benátky nad Jizerou II

3 841

3 823

3 796

3 795

Obodř

246

246

253

254

Dražice

436

352

360

355

Kbel

348

430

436

440

467

479

421

201

přihlášení

191

173

126

104

odhlášení

116

132

137

55

narození

98

103

99

23

úmrtí

62

71

59

19

Zrušení trvalého pobytu ve správním řízení

22

29

23

23

Poskytnutí údajů z informačního systému

0

0

11

1

Přidělení a evidence čísel popisných a evidenčních

23

23

17

12

Nahlížení do matrik
Úsek evidence obyvatel

Počet změn (pobyty) celkem

Přivítání sedmitisícího občana

Posezení na terase Klubu seniorů

56

5

6

2.5 Odbor vnitřních věcí , školství
a kultury
Personální obsazení:
• Marie Khýnová, vedoucí
• Monika Gürtlerová, kulturní referent
• Světoslava Marešová, referent podatelny
• Jana Gocová, referent podatelny
(5 hodinový pracovní úvazek)
Náplň činnosti:
• předmětem činnosti je kultura, školství,
předarchivní a spisová služba
• kultura: příprava, organizace, realizace
a propagace veškerých kulturních akcí
pořádaných městem, včetně vypisování žádostí o dotace na tyto akce, zpracování Kalendáře kulturních, sportovních
a společenských akcí, vedení agendy
komise pro kulturu a propagaci, aktualizace internetových stránek města,
Rekapitulace činností (počet) / rok

zpracování podkladů pro Zpravodaj
Benátecka
• školství: zajišťování správy školského
rejstříku, příprava podkladů pro zřizování a slučování škol a školských zařízení, vedení agendy školské komise
a školských rad, organizace konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů
škol a další činnosti, které vyplývají ze
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a dalších souvisejících zákonů pro obec
jako zřizovatele škol
• podatelna a výpravna: spisová služba
a předarchivní péče o dokumenty, příprava skartačního řízení, obsluha telefonní ústředny, poskytování informací
a tiskopisů občanům, vedení knihovny
úřadu, evidence přijatých faktur, evidence pošty pro osoby s trvalým po2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Podatelna, výpravna
Zapsané dokumenty v podacích denících

7 353

7 295

7 559

5 796

Vypravené dopisy

17 010

13 940

15 167

12 672

Datové schránky
(zahájení provozu 27. 10. 2009 )
Příchozí dokumenty

109

480

Odchozí dokumenty

35

401

KULTURA - AKCE
Novoroční ohňostroj 4x, Ples města 4x, Regiony ČR-Lysá nad Labem 4x, Sportovec roku 4x, Benátecký pohár 4x, Prvomájový jarmark 3x, Muzejní noc 4x, Ochutnávky vín 4x, Dětský den 4x, Běh naděje 4x, Festival životní scény 1x, Setkání se seniory 14x, divadelní představení 10x, koncerty vážné
hudby 32x, Zámecké slavnosti 3x, Benátky filmových amatérů 3x, ostatní koncerty: koncert Sboru
Dobrovan a Smetana, koncert skupiny Nezmaři, skupiny Kamelot, koncert k 300. výročí narození
Františka Bendy, udělení čestného občanství, 660. výročí Města Benátky nad Jizerou – slavnostní
ocenění benáteckých občanů, Slavnostní otevření nové sportovní haly při ZŠ Pražská – celkem 109
akcí
Poskytnuté dotace na kulturní akce z Fondu kultury Středočeského kraje a z Fondu hejtmana
z Fondu kultury (Kč)
z Fondu hejtmana (Kč)
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140 000,-

120 000,-

85 000,-

0

0

50 000,-

0

0

Vstupní hala Městského úřadu

bytem Zámek 49, evidence docházky,
objednávky a evidence vzdělávacích
akcí pro zaměstnance, zveřejňování
informací na úředních deskách, vedení
skladu kancelářských potřeb.
2.6 Odbor výstavby a územního plánování
Personální obsazení:
• Karel Dvořák, vedoucí
• Jaroslava Mišunová, referent
(k 31. 12. 2009 odchod do starobního
důchodu)

Kruhový objezd

• Marta Veverková, referent
(mateřská dovolená od 4. 2. 2008)
• Lenka Tichá, referent
• Jana Fajfrová, referent
(k 31. 7. 2009 ukončení pracovního
poměru)
• Lucie Novotná (pracovní poměr od
1. 1. 2008)
• Dana Červenková, referent (pracovní
poměr od 1. 4. 2009 , od 4. 6. 2010 mateřská dovolená)

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

104

62

63

16

Územní rozhodnutí a územní souhlas

26

102

133

64

Kolaudace + kolaudační souhlas

120

116

83

18

Rekapitulace činností (počet) / rok
VYDANÁ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ
Stavební povolení

Rozhodnutí různá a veřejnoprávní smlouvy

49

16

28

22

Prodloužení lhůty

38

43

44

30

Ohlášení stavby

46

125

87

43

Územně plánovací informace

16

27

21

17

Ohlášení odstranění stavby a rozhodnutí

5

14

9

6

Pasporty staveb

14

43

11

53

Souhlas s rozdělením geometrických plánů

22

54

53

34

Ohlášení změny užívání stavby

4

4

11

8

Studny - povolení
CELKEM:

87

115

49

31

531

721

592

342

58

5
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• Simona Šolcová, referent (pracovní poměr od 6. 4. 2009)
• Ing. arch. Jan Foit, externista – architekt
města (pouze středy)
Náplň činnosti:
• výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, mimo Benátek i pro dalších
14 obcí
• správní řízení jsou vedena zejména
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, který platí od 1. 1. 2007
• v roce 2007 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí celostátní akcí na
legalizaci všech studní od roku 1955.
Během několika měsíců bylo podáno
více jak 500 žádostí o povolení těchto
nepovolených studní.
• od roku 2007 do 30. 6. 2010 bylo na
stavební úřad přijato celkem 5 717 podání
3. Organizační složky města

• spolupráce s Klubem pro seniory, kde
se pořádá pravidelně jednou měsíčně
prezentace
• sestavuje a tiskne propagační publikace pro potřeby Infocentra
• služby veřejnosti – veřejný internet, fax,
e-mail, skenování, laminování, psaní
dokumentů, tvorba plakátů apod.
• zajišťování inzerce pro Zpravodaj Benátecka
Náplň činnosti – Infocentrum:
• CZECH POINT - vydávání výpisů z   katastru nemovitostí, Trestního, Živnostenského a Obchodního rejstříku,
Registr řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků
provozu MAISOH, výpis z Insolvenčního rejstříku, datové schránky, konverze
dokumentů
• prodej propagačních materiálů (brožur,
pohledů, turistických známek, map,
upomínkových předmětů)

3. 1 Městská knihovna
- Lidická 43
Personální obsazení:
• Stanislava Čákorová,
16. 1. 2009)

družinu a následné promítání, vyhledávání a procvičování v on-line katalogu
knih Městské knihovny v Benátkách

vedoucí

(od

• Blažena Šonská (k 31. 3. 2010 odchod
do starobního důchodu)
• Ilona Honcová (pracovní poměr od
1. 1. 2009)

• poskytování informací (turistika, jízdní
řády, telefonní čísla, ubytování, stravování, databáze firem a úřadů)
• pobočka knihovny – půjčování knih,
prodej vstupenek na městské akce (divadlo, ples, koncert)

• Monika Novotná, infocentrum
• Eliška Pekařová (pracovní poměr od
1. 4. 2010)
Náplň činnosti – knihovna:
• vkládání starých a nových svazků do
elektronického katalogu, vyřazování
a běžné knihovnické práce
• akce pro veřejnost – spolupráce hlavně
se ZŠ Pražská a mateřskými školami
• nábory dětských čtenářů, exkurze pro
59

Tříkrálová sbírka

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Svazky knih

34 587

34 357

29 061

25 051

Výpůjčky

Rekapitulace činností (počet) / rok
KNIHOVNA

40 446

38 342

36 555

19 743

Čtenáři – registrovaní

702

674

604

546

Přírůstky knih

974

848

874

408

Úbytky knih

565

1 078

6 170

4 418

Akce pro veřejnost (školy, MŠ, děti a mládež,
Klub seniorů)

92

59

82

35

6 254

5 713

8 979

4 608

23

30

15

55

Návštěvníci knihovny
Návštěvníci volných míst Úřadu práce
Návštěvy internetu

573

981

462

325

4 913

12 475

11 843

6 382

Barevný tisk

779

487

843

326

Fax

96

85

153

74

Laminace

161

98

264

96

Skenování

210

106

315

190

61

1 038

1 245

540

Černobílý tisk a kopírování

INFOCENTRUM
CZECH POINT - výpisy
Černobílý tisk a kopírování

3 146

1 738

2 291

1 433

Barevný tisk

29

28

17

20

Návštěvy internetu

273

383

539

283

6

19

36

21

Fax
Skenování

16

85

113

68

Návštěvy vyhlídkové věže kostela

387

509

532

570

5 833

4 847

5 535

3 198

Návštěvníci infocentra

• služby veřejnosti – fax, tisk, kopírování,
skenování, veřejný internet
• zajišťování prohlídek vyhlídkové věže
kostela
• obsluha úschovny kol pro cyklisty
3.2 Městská ubytovna
- Náměstí 17. listopadu
Městská ubytovna ukončila svoji činnost
k 31. 12. 2009 z důvodu stále upadajícího
zájmu o ubytování v tomto typu zařízení.

Celé druhé patro, ve kterém se ubytovna
nacházela, se v roce 2010 přestavělo na
startovací byty. V přízemí budovy bude
i nadále fungovat společenská místnost, ve
které pořádá pravidelné schůzky Klub seniorů, Mateřské centrum a Klub šachů. Dále
zůstanou v přízemí zachovány 3 garsoniéry, které se v budoucnu promění taktéž na
bytové jednotky. Ve sklepních prostorách
zůstane zachováno zázemí pro místní kulečníkový oddíl.
60
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0

Rekapitulace činností (počet) / rok
celkové příjmy prádelny(Kč)

3.3 Městská prádelna
- Osvobozených politických vězňů 241
Personální obsazení:
• Miroslava Mikešová, vedoucí
(k 31. 12. 2009 odchod do starobního
důchodu)
• Ivana Černíková, pradlena
• Helena Víchová (pracovní poměr od  1.
1. 2010)
Náplň činnosti:
• praní prádla pro vlastní potřebu - město, organizační složky města a příspěvkové organizace města
• praní prádla pro soukromé subjekty
- zdravotnictví, hotely a ubytovny, restaurace, firmy aj.
4. P
 ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTA
4.1 Technické služby
- Kbel 120
(příspěvková organizace města od 1. 7. 2001)

Ředitel: Antonín Cekota
Počet zaměstnanců: 28
Náplň činnosti:
• svoz a likvidace komunálního odpadu
– svozová oblast – Benátky n. Jiz., Kbel,
Dražice, Obodř

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

815 213

932 430

1 056 709

515 465

• veškerý úklid veřejných prostranství ve
městě, likvidace černých skládek, údržba cyklostezky, oprava dětských hřišť
• doprava stavebního materiálu
• práce stavebními stroji, elektrikářské
práce, prořez a pořez stromů
• kompletní správa veřejného osvětlení
ve městě
• provoz veřejných toalet Na Burse
• technické zajištění kulturních akcí města
Větší investiční akce:
2007
• Rekonstrukce
sociálního
zařízení
ve společenském sále v Dražicích 133 750,- Kč
• Demolice domu u ZŠ Pražská a výstavba pódia – 123 500,- Kč
• Oprava střechy v letním kině na Vojnarce - 51 500,- Kč
• Oprava tarasu v ul.  Dr. Nováka - 38 250,- Kč
2008
• Likvidace černé skládky v ulici U Cukrovaru - 63 300,- Kč
• Oplocení areálu
- 24 800,- Kč

letního

stadionu

2009
• Likvidace černé skládky Na Kosince
- 98 300,- Kč
2010 (do května)
• Oprava dětského střediska   - 33 300,Kč
• Budování kamerového systému po
městě - 52 800,- Kč

Pracovníci technických služeb se podíleli na likvidaci sněhové kalamity v r. 2010
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2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

4 606

4 029

3 932

1 637

Rekapitulace činností (počet) / rok
Odvezeno na skládku komunálního odpadu
(tun)
Poplatek za uložení na skládku (Kč)

4 393 000

4 272 038

5 000 627

1 953 582

Odvezeno na skládku komunálního odpadu
od občanů (tun)

498

570

607

342

Odvezeno na skládku komunálního odpadu
ze sběrového dvora (tun)

0

75

180

108

Správa a údržba místních komunikací (km)

40

40

40

40

Správa a údržba městské zeleně (ha)

18

20

20

20

4.2 Správa městských lesů
- Hájovna 52

• prodej vánočních stromků a instalace
vánočního stromu

(příspěvková organizace města od 1. 1. 2008)

• výroba a instalace výrobků ze dřeva
(lavice, altány, herní prvky, informační
tabule, kontejnerová stání apod.) na
zakázku za úplatu

Ředitel: Karel Bendl
Počet zaměstnanců: 1 + sezónní brigádníci

• poskytování služeb spojených se správou lesa ostatním vlastníkům lesů

Náplň činnosti:
• veškerá činnost související se správou, údržbou a rozvojem městských
lesů

• výroba, doprava a prodej palivového
dřeva
• provozování dočasného psího útulku
ve spolupráci s městem

• výroba popř. doprava a montáž výrobků ze dřeva pro zřizovatele, dodání materiálu a poskytování služeb pro potřeby zřizovatele (oplocení, lavice apod.)

• spolupráce se základními školami,
skauty a DDM v Benátkách nad Jizerou

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

Těžba dřeva dle druhu dřevin (m3)

971

606

2 127

489

z toho: borovice

747

531

1 123

306

dub

122

32

196

130

smrk

83

15

800

53

modřín

19

28

8

Rekapitulace činností (počet) / rok

Zalesnění (ha) a výsadba sazenic (ks)
meliorační zpevňující dřeviny (dub)

4,9/54 500

3,37/39 000

5,2/53 900

6,03/56 000

základní (borovice) - vylepšená

1,28/10 000

2,45/25 100

1,25/10 000

2,15/20 000

prodej vánočních stromků (ks)

480

420

350

330

5

9

14

5

odchyt toulavých psů

62

6

2

(pořádání výchovných a naučných akcí,
brigád, kroužku mladých apod.)
• hospodaří na cca 245 ha lesa v majetku města podle lesního hospodářského plánu schváleného pro období
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016.

péči. Pokud pobírá příspěvek, je hrazena tímto příspěvkem. Zdravotní péči
poskytují zdravotní sestry dle ordinace
lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
• kapacita této služby je trvale naplněná,
v pořadníku čekatelů na umístění jsou
desítky nevyřízených žádostí
• pravidelné týdenní aktivity
Domácí ošetřovatelská péče:
• poskytována zdravotními sestrami na
základě doporučení praktického lékaře
v domácnosti klienta

Zpracování vytěženého dřeva v městských lesích

4.3 Městské centrum komplexní péče
- Náměstí 17. listopadu 593
(příspěvková organizace města od 1. 1. 2009)

Motto: „Sociální a zdravotní služby se dotýkají široké veřejnosti v každém období života, nikdo z nás neví, kdy i pro něho budou
potřebné a umožní mu žít v prostředí svého
domova“
Ředitelka: Jaroslava Hlaváčková
Počet zaměstnanců: 14
Náplň činnosti:
Domov pro seniory (kapacita 30 obytných jednotek - 1 a 2 lůžkové pokoje):

• jedná se o ošetřovatelskou péči – zdravotní výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami
Pečovatelská služba v domácnostech
klientů:
• terénní služba, pečovatelky zajišťují
péči o klienta (hygiena, osobní asistence) a péči o domácnost klienta (úklid,
nákupy, praní prádla, pochůzky, donáška oběda)
Denní stacionář:
• určen pro denní pobyty klientů, o které
v průběhu pracovní části dne nemohou
pečovat jejich rodinní příslušníci
• cílem je klienty během pobytu aktivizovat, aby se u nich vytvořil přirozený
rytmus dne a noci

• pobytová sociální služba zajišťující péči
o potřeby klienta a jeho domácnost
• od 1. 1. 2007 nepřetržitá péče 24 hodin
denně
• úhrada za služby v domově pro seniory dle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky
505/2006 Sb. zahrnuje bydlení, praní
a žehlení prádla, úklid
• základní péče zahrnuje péči o klienta
a je hrazena jako úhrada peč. služby
pokud klient nepobírá příspěvek na
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Činnost v domově pro seniory je velice bohatá

2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

32

31

33

33

- z toho muži/ženy

5/27

4/27

3/30

5/28

průměrný věk obyvatel

78,5

79,7

80,1

79,8

měsíční výše úhrady za pobyt (Kč)

4 100

4 100

4 300

4 300

- u nově přijatých (Kč)

4 800

4 800

4 800

4 800

0

0

0

645 000

Rekapitulace činností (počet) / rok
DOMOV PRO SENIORY
obyvatel

dotace na provoz z MPSV (Kč)
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
klientů v evidenci
vykázaných návštěv
ujetých kilometrů
příjmy od zdravotních pojišťoven (Kč)

792

815

884

421

5 477

5 054

5 952

3 276

38 744

37 300

38 595

19 797

1 031 881

1 154 392

1 795 578

1 096 192

36

40

42

40

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH
příjemců služby
ujetých kilometrů
dotace na provoz z MPSV (Kč)

4 121

8 725

9 725

4 850

473 000

437 000

437 000

400 000

3

3

6

4

DENNÍ STACIONÁŘ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
klientů – denní stacionář

4

4

4

4

příjem za služby (Kč)

klientů – odlehčovací služby

367 110

383 191

1 081 415

409 893

dotace na provoz z MPSV (Kč) - Denní
stacionář

150 000

236 000

385 000

160 000

dotace na provoz z MPSV (Kč) - Odlehčovací
služby

50 000

0

200 000

59 000

• poskytuje celodenní aktivizační program, jehož součástí jsou ergoterapie,
procházky, sledování televize, videa,
společenské hry, různé příležitostné
kulturní a společenské akce a podobně
Odlehčovací služby
• pobytová sociální služba poskytující
podporu a pomoc klientům po dobu,
kdy rodinní příslušníci z důvodu nemoci, nebo čerpání sil pro další péči se nemohou o klienta starat
• cílem sociální služby je klienty během

pobytu aktivizovat, aby se u nich vytvořil pravidelný rytmus dne a noci.
• S klientem je uzavíraná smlouva maximálně na dobu 3 měsíců.
4.4 S
 práva sportovních zařízení
- Mělnická 35
(příspěvková organizace města od 1. 1. 2010)

Ředitel: Ján Slivka
Počet zaměstnanců:
• stálých – 11
• sezónních – 7
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Náplň činnosti:
Zimní stadion:
• provoz zimního stadionu probíhá od
ledna do dubna a od července do prosince
• veřejné bruslení pro veřejnost bylo organizováno vždy o víkendech počínaje
říjnem a vždy o školních prázdninách
nebo jiném volnu
• v letních měsících se zde uskutečňují
různé kempy, soustředění, hokejové
školy a turnaje tzv. Challengery
Letní stadion:
• hlavní travnaté hřiště, 2 travnatá hřiště
menších rozměrů, 2 volejbalové kurty
antukové, 2 beachvolejbalové kurty
a 1 nohejbalový kurt
Tenisové centrum:
• provoz tenisové haly od roku 2010 probíhá celoročně s tím, že na letní měsíce
se sundává opláštění
• od r. 2009 je pronajato soukromé osobě
Koupaliště:
• je v provozu pouze v letních měsících

Hokejové utkání na Městském zimním stadionu
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Exhibice badmintonu při slavnostním otevření
nové haly

Víceúčelová hala u ZŠ Pražská:
• provoz haly byl zahájen slavnostním
otevřením 8. 9. 2009
• v dopoledních hodinách ve všedních
dnech halu využívají převážně školy
(8,00–15,30 hodin)
• v odpoledních hodinách a o sobotách
a nedělích slouží hala k tréninkům, turnajům, mistrovským zápasům a jiným
aktivitám sportovních oddílů – volejbal, florbal, nohejbal, fotbal
• pro relaxační cvičení žen je využíván
i gymnastický sál
• v neobsazeném čase se hala postupně
pronajímá soukromým zájemcům

Sportovní hala u internátu:
• sportovní hala byla od 1. 8. 2009 pronajata Badmintonovému klubu
2007

2008

2009

2010 (do
30. června)

využití (počet hodin)

2 827

2 817

2 699

893

- z toho: hokejový oddíl (zdarma)

1 214

1 312

1 505

469

rychlobruslení (zdarma)

181

243

270

92

veřejné bruslení

93

91

99

44

Rekapitulace činností (počet) / rok
ZIMNÍ STADION

základní školy (zdarma)
soukromí zájemci

187

171

138

102

1 152

1 000

687

185

964

1 513

VÍCEÚČELOVÁ HALA U ZŠ PRAŽSKÁ
využití (počet hodin)
- z toho: základní školy (zdarma)

447

764

volejbalový oddíl (zdarma)

315

368

florbalový oddíl (zdarma)

94

182

badminton (zdarma)

38

24

nohejbalový oddíl (zdarma)

16

20

fotbalový oddíl (zdarma)

37

39

soukromí zájemci

17

92

veřejné akce

24

TENISOVÉ CENTRUM - HALA
využití (počet hodin)

2 148

2 453

1 711

100

80

18

tenisový oddíl (zdarma)

240

334

248

badmintonový oddíl (zdarma)

144

180

132

1 664

1 859

1 313

1 814

1 977

1 025

331

324

159

1 319

1 510

823

164

143

43

lůžek

14

14

14

pokojů (dvoulůžkové)

7

7

7

- z toho: základní školy (zdarma)

soukromí zájemci
SPORTOVNÍ HALA U INTERNÁTU
využití (počet hodin)
- z toho: základní školy (zdarma)
benátecké sportovní oddíly (zdarma)
soukromí zájemci
TENISOVÉ CENTRUM - UBYTOVNA
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5. Příspěvkové organizace
města - školství
Obec je povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky a zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky pro děti s místem trvalého
pobytu na jejím území. Město Benátky nad
Jizerou je zřizovatelem Základní školy Husovo náměstí čp. 55, Základní školy Pražská
čp. 135 a Mateřské školy Tř. Osvobozených
politických vězňů čp. 241.
Město poskytuje příspěvek na provoz
včetně jeho úprav v průběhu kalendářního roku, zřizuje rady škol, školskou komisi,
provádí kontrolní činnost, přijímá opatření
na základě výsledků České školní inspekce,
stanoví školské obvody obecně závaznou
vyhláškou, organizuje konkurzní řízení na
obsazení místa ředitelů, jmenuje a odvolává ředitele škol.

Název školského zařízení

ředitel/vedoucí

ZŠ Husovo náměstí

Mgr. Radek Dostál

ŠJ Husovo náměstí

Jaroslava Marklová

počet
tříd
15

počet
žáků/dětí
k 1. 9. 2010

počet pedagog. pracovníků/ostatní
personál

310

23/6

250 jídel

0/4

ŠD Husovo náměstí

Jana Černá

3

80

0/3

ZŠ Pražská

Mgr. Jiří Novotný

18

405

28/6

ŠJ 5. května

Milena Součková

ŠD Pražská

Veronika Indrychová

MŠ Jizerka, Tř. Osvoboz.
Polit. vězňů
MŠ Mateřídouška, Nám. 17.
listopadu
MŠ Poupátko, Platanová
MŠ Růženka, Dražická

Marie Neumanová
(k 31. 12. 2009 odchod
do starobního důchodu)
Jana Pucandlová
(od 1. 1. 2010)

MŠ Pampeliška, Žižkova
ŠJ Tř. Osvoboz. Polit. vězňů
ŠJ Platanová
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Areál ZŠ Pražská

331 jídel

0/5

2

60

0/2

3

78

6/4

1

23

2/1

3

81

6/3

2

52

4/2

2
Šárka Hlaváčová

54

4/2

206 jídel

0/3

116 jídel

0/3

Vážený občane,
pokud jsi vydržel číst a dostal jsi se až k těmto řádkům, určitě jsi získal aspoň částečný
náhled na to, co se ve městě koná a jaké to má důvody. Porovnáváš to s názorem svým
i názory blízkého okolí. Je těžké zavděčit se všem, ale věř, že za veškerým konáním byla
vždy snaha o celkovou prosperitu a pověst města a ne osobní prospěch. 20 let tohoto úsilí
je na městě vidět. Aspoň to vidí ten, kdo to vidět chce. Potěší slova ženy, která se před
20 lety do Benátek přivdala z Mladé Boleslavi, jež říká: „Před 20 lety jsem se přistěhovala
do vesnice, dnes bydlím ve městě“. Celkově zanedbané město se postupně mění v město
moderní a už i hezké.
Toto volební období se i přes nepříznivé podmínky v posledních dvou letech vydařilo.
Podařilo se realizovat hlavní pilíře volebního programu v oblasti investiční (Husovo náměstí, přístavba tělocvičny, odkanalizování) a podařilo se přidat i akce jaksi nad plán (nám.
17. listopadu, in-line a cyklostezka, ulice U Kostela, hřiště v ulici U Silvie, MŠ Pampeliška,
azylový dům pro ženy a matky s dětmi atd.).
Celkově došlo i k modernizaci městských budov a zařízení (zateplení a výměna oken
v Poliklinice, ZŠ Pražská, Domově důchodců, v MŠ Jizerka atd.) a konečně byly vybudovány i 2 veřejné toalety. Je toho tentokrát hodně k vyjmenování. Nakonec si to můžeš přečíst
v celkovém přehledu investičních a neinvestičních akcí. Celkový dojem kalí jen skutečnost,
že akce ve spolupráci se Středočeským krajem byly po krajských volbách 2008 zmrazeny.
Není však všem dnům konec a snad se ledy hnou.
Hlavní devizou tohoto města je i tzv. přidaná hodnota. Hodnota v činnosti jeho obyvatel, ať už jde o činnost spolkovou, či individuální. Ta je opravdu bohatá a přináší výsledky
i v celkové propagaci města. Za to všem, kteří se o to zasloužili, patří velký dík. Naplňuje to
mírným optimismem, že všechno toto konání padá na úrodnou půdu.

Vážený občane,
toto město postupně roste do krásy.
Můžeš tomu pomoci i Ty.

Vydalo: Město Benátky nad Jizerou
Fotografie: archiv města, Jaromír Polák, Press-photo.net
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6. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT
Dostavba polikliniky - Přístavba pavilonu dětského zdravotního střediska včetně nového parkoviště
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PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT
Návrh řešení prostoru u kruhového objezdu (nový CITY park a víceúčelové hřiště)

0

Čert a mikuláš v MŠ Jizerka

Dětské hřiště ve Kbele

Prvomájový jarmark
71

Z činnosti Sokola

Soukalova ul. po I. etapě rekonstrukce

Husovo náměstí před rekonstrukcí

Koncerty v areálu Loděnice bývají hojně navštěvovány

Koncert Marie Rotrové na nádvoří zámku

Prvňáčkové poprvé ve školních lavicích
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Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Husova náměstí dne 1. 5. 2010 zpestřila návštěva představitelů Indonéské republiky.

Kbel

Obodř

Dražice

