Zpráva o plnění volebního programu Města Benátky nad Jizerou za rok 2015

Vážení občané,

tak jak se stalo tradicí, dostáváte v březnovém čísle Zpravodaje „Zprávu o plnění volebního
programu Zastupitelstva města“ za rok minulý. Stručnou informaci jste již dostali v brožuře,
která rámcově monitorovala minulých 25 let po svobodných komunálních volbách v roce 1990
v Benátkách nad Jizerou, která se stala přílohou Zpravodaje únorového.
Rok minulý – rok 2015 měl několik zajímavých specifik. V oblasti naší benátecké komunální
politiky se jednalo o rok výroční – čtvrt století po svobodných komunálních volbách a zároveň
rok první v novém (sedmém) volebním období. Specifikace „vnější „ spočívala v tom, že po
letech hospodářské recese státu se dostavila ekonomická konjuktura, zároveň končilo jedno
ucelené období evropských dotací. Všechna čtyři vyjmenovaná specifika měla pochopitelně
několik proměnných. Oblast komunálního působení měla pozitivní odraz ve výsledku
komunálních voleb z roku 2014. Nově zvolené zastupitelstvo řešilo problematiku v rámci
starého strategického a nově schváleného územního plánu. Atmosféra byla ryze pracovní a
stabilní. Navázala tak na předchozí léta, která na základě této stability přinesla hmatatelné
výsledky (viz. únorová příloha Zpravodaje).
Využití lepších „vnějších“ podmínek záleželo především na vůli vyšších politických
reprezentací, ale také na naší připravenosti“ včasné reakce“. Plánované naplňování příjmových
složek rozpočtu města vytvářelo předpoklady k realizaci financování vlastních akcí i
k dofinancování případných dotovaných akcí.
Z roku 2014 byly rozpracovány akce: Revitalizace nivy řeky Jizery, Rekonstrukce
Multifunkčního centra (bývalý hotel Venezia) i obnova chodníků v ulici Dražická. Současně
byly připraveny nebo připravovány nové projekty pro případ získání dotací.
Revitalizaci nivy řeky Jizery se podařilo úspěšně realizovat i přes kritická sucha. Bohužel, díky
postoji pracovnice Magistrátu Mladá Boleslav se nepodařilo realizovat asfaltovou obslužnou
stezku s propojením na městskou část Kbel, což nám bylo vytýkáno hlavně staršími občany a
maminkami s dětmi. Celkově bylo do projektu investováno cca 30 mil. Kč s téměř plnou dotací
Ministerstva životního prostředí.
Revitalizace Multifunkčního objektu (bývalého hotelu Venezia) bylo rozděleno do několika
etap. Po zateplení a výměně oken vnějšího pláště bylo prostoupeno k rekonstrukci prvního
nadzemního podlaží a kotelny. V nižší části vznikly dvě třídy nové Mateřské školy Hastrmánek
(podlahové vytápění tepelnými čerpadly) a v přízemní vyšší části byla vybudována restaurace
(Bílý páv) s dvěma mobilními salonky (vytápění plynovými kotli). Zároveň bylo přistoupeno
k vybudování příček ve druhém a třetím nadzemním podlaží, čímž byly připravené prostory pro
výstavbu hotelové části (52 postelí) a fitcentra (příčná polovina třetího podlaží). Kromě dotací
na zateplení se podařilo získat dotaci na MŠ Hastrmánek z Ministerstva školství (téměř 5 mil.
Kč) a 566 tis. Kč na kotelnu od Středočeského kraje (první dotace Středočeského kraje městu
Benátky nad Jizerou od roku 2008, od nastoupení hejtmana Ratha). Do Multifunkčního centra
včetně jeho zakoupení investovalo město Benátky nad Jizerou do konce roku 2015 cca 33 mil.

Kč při dotacích cca 8,2 mil. Kč. Hotelovou část cca 16 mil. Kč bude hradit město ze svých
zdrojů.
Zdárně byly dokončeny i chodníky na ulici Dražická (II. etapa) a zároveň bylo přistoupeno
k rekonstrukci chodníku v ulici Mělnická, obojí téměř za 3 mil. Kč z rozpočtu města.
Nové akce na sebe nedaly dlouho čekat. Vzhledem ke končícímu dotačnímu období ROP
Střední Čechy se podařilo dosáhnout na dotace na Rekonstrukci místních komunikací
navazujících na komunikace krajské (ulice U cukrovaru a ulice Dr. Nováka) celkem za cca 20,3
mil. Kč při dotaci cca 13 mil. Kč. Ze svých zdrojů jsme zrekonstruovali ulici Fr. Adámka ve
Kbele za 6,9 mil. Kč. Díky připravenosti projektů se podařilo dodatečně ještě získat dotace na
rekonstrukci ulic Krouského a U Silvie za 9,2 mil. Kč při dotacích cca 5,7 mil. Kč z ROP – EU.
Významné bylo i pokračování v programu záchrany kulturního dědictví. Bylo pokračováno
v obnově interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie a v rekonstrukci interiéru bývalé
konírny „Na Plajchu“ za cca 3,5 mil Kč při dotaci Ministerstva kultury 400 tis. Kč. Významným
příspěvkem je i renovace drobných památek ve městě – kapličky u Motorestu Tempo, křížků u
hvězdárny a v ulici Pickova i přesun sochy sv. Prokopa z Okrouhlíku do zámeckého lapidária
za cca 600 tis. Kč.
Drobné opravy ve školství se týkaly hlavně předškolních zařízení (MŠ Růženka a MŠ
Mateřídouška). Při získání dvou tříd v MŠ Hastrmánek a demolici montovaného pavilonu v MŠ
Jizerka bude kapacita městských předškolních zařízení stabilizována na 320 míst, což plně
zajišťuje kapacitu přijatých dětí pro benátecké maminky.
V oblasti zdravotnictví a sociálních věcí bylo investováno do zateplení oční optiky a oční
ambulance za téměř 1 mil. Kč a bylo vybudováno parkoviště pro personál za poliklinikou za
300 tis. Kč.
Při Centru komplexní péče byl vybudován přístřešek pro kola, pro Domov u Anežky byly
zakoupeny 3 polohovací postele a v parku Ferdinanda Bárty bylo vybudováno hřiště pro seniory
z dotace ČEZ, které bude ještě doplněno o dřevěný altán. Celkově bylo investován cca 1 mil.
Kč.
U sportovních zařízení byla nejvýznamnější investice do výměny osvětlení zimního stadionu
za cca 2 mil. Kč.
Pro zachování kontinuity do dalšího období bylo pracováno na projektové dokumentaci pro
další projekty (Centrum ekologické výchovy, Rekonstrukce ZUŠ J. A. Bendy, Rekonstrukce
bytu po MUDr. Cyrany, chodník v ulici Mladská, další komunikace, Novobenátecký hřbitov
atd.)
Rozsah investic je patrný z přehledné tabulky.
Pro život města nejsou důležité jen investice. Důležité je, že se podařilo naplnit jak kulturní,
tak společenský život města. Obrázková příloha stručně vystihuje jak fotografický, tak i popisný
přehled akcí ve městě. Vypíchneme-li důležité záležitosti, tak mezi ně patří určitě zařazení
služeb Městské policie Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizero. Tato občasná služba (8x
v měsíci) spolu s modernizací kamerového systému vytváří dokonalejší systém bezpečnostní
prevence ve městě. Další významnou událostí je vstup města Benátky nad Jizerou do MAS
Polabí o.p.s. Hlavním úkolem spolu s městy Lysá nad Labem a Milovice je dosáhnout lepších

parametrů při využití potenciálu bývalého VVP Mladá a získat přístup k evropským dotacím
v příštím evropském dotačním období.
Důležitým dokumentem je tvorba nového Strategického plánu města, který by měl být
podkladem pro další rozvoj města i pro získání případných dotací (bude vyžadován rozvojový
dokument).
Ve vnějších vztazích města byla významná skutečnost, že nové reprezentace měst Hustopečí a
Modra daly zelenou naplňování nové přílohy Memoranda, která byla podepsána později v lednu
2016 v Hustopečích. Zakotvuje výměnu delegací seniorů, žáků škol, skautů a ZUŠ pro další 3
– leté období.
Vztahy s obcí Rossdorf (SRN) dostaly nový rozměr podepsáním Listiny o partnerství, což je
nejvyšší stupeň v kvalitě vzájemných vztahů. Stalo se tak na tzv. Evropském večeru dne
26.09.2015 v Rossdorfu.
Nezanedbatelné byly i úspěchy našich sportovců. Družstvo badmintonu se stalo mistry ČR,
fotbalisté postoupili poprvé v historii do 3-tí nejvyšší republikové soutěže. Úspěšní byli i
volejbalisté, hokejisté a úspěšně se rozvíjející bikrosový klub i klub rychlobruslení na krátké
dráze.
Událostí konce roku bylo vypuštění stáda 14 divokých koní a stáda 8 zubrů na 120ha pozemek
v Travinách v prostoru za městskou částí Kbel. Šetrným spásáním těchto 25 let zanedbávaných
prostor se vytváří potenciál pro obnovení původních rostlinných a živočišných druhů v této
evropsky významné lokalitě. Projekt realizovala o.p.s. Česká krajina. O jeho udržitelnost se
významně stará město Benátky nad Jizerou prostřednictvím organizace Správa městských lesů.
Připravují se navazující ekologické a turistické projekty, které by měly už skutečně pomoci
těmto prostorám po 25 letech po odchodu sovětské armády.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se v zdárný průběh roku 2015 v Benátkách nad
Jizerou zasloužili – členům Zastupitelstva města, Městského úřadu, organizacím města i všem
spolkům.
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