Město Chvaletice

Informace starostky
ze ZM konaného dne 26. června 2019
Školství
Na jednání rady města dne 15.05.2019 byla přizvána paní ředitelka ZŠ, která radu informovala o čerpání
rozpočtu školy za období 1-4/2019. Dále nás paní ředitelka seznámila s výsledky kontroly provedené KHS
a jejich zjištěních, o tom, které nedostatky by měl odstranit zřizovatel. Zajímali jsme se o počet zapsaných
dětí do první třídy (30) a zda paní ředitelka uvažuje o dělení první třídy.
Vzhledem k tomu, že paní ředitelka Ing. Dejdarová se vzdala funkce ředitelky ZŠ k 31.07.2019, vyhlásilo
město konkurz na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy Chvaletice, okres Pardubice a jmenovalo
konkurzní komisi. Přihlášky do konkurzu mohou zájemci podávat do 08.07.2019.
Na jednání rady města dne 12.06.2019 byla přizvána paní ředitelka MŠ, se kterou jsme probírali rovněž
čerpání rozpočtu školky. Byli jsme seznámeni s personálním zajištěním chodu školky po odchodu pěti
pedagogických pracovníků. Paní ředitelka situaci operativně řešila, proběhla výběrová řízení a za
odcházející paní učitelky má paní ředitelka pro nový školní rok již zajištěny nové paní učitelky. O tom
informovala rodiče i na webu školky.
XXIII. ročník Memoriálu bratra Seržanta
V sobotu 18.05.2019 jsem se byla podívat na již XXIII. ročníku Memoriálu bratra Seržanta. Bylo to
odpoledne plné her a soutěží spojené se vzpomínkou na bývalého vedoucího střediska Junáka Chvaletice
a ředitele ZŠ Chvaletice Jindřicha Tecla, bratra Seržanta. Akce se zdařila, počasí ten den bylo krásné. Velký
dík patří manželům Lýrovým za čas, který dětem věnují.
Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 05.2019
V našem městě bylo v seznamech voličů zapsáno 2.410 osob, bylo vydáno a odevzdáno 529 obálek, účast
21,95 %. Volební účast v Pardubickém kraji byla 28,81 %, v celé republice 28,72 %. Z uvedeného je vidět,
že naše město mělo podprůměrnou účast voličů. Poděkování patří členům volebních komisí, kteří museli
dva dny strávit ve volebních místnostech a rovněž patří poděkování všem zaměstnancům úřadu, kteří se
na přípravě voleb podíleli.
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Dne 23.05.2019 se uskutečnila valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Na valné
hromadě zastupovala naše město paní místostarostka a já jsem se zúčastnila jako host. Na programu bylo
mimo jiné schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti. Návrh na rozdělení zisku
včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018 nebyl
schválen. Bylo zvoleno nové představenstvo společnosti a nová dozorčí rada. Ze zastupitelstva města
Chvaletice byla do dozorčí rady zvolena za akcionáře město Chvaletice Ing. Zdeňka Marková, starostka a
za akcionáře obcí Voleč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem a Mikulovice zastupitelka města Chvaletice
Blanka Zaklová. Dozorčí rada je devítičlenná.
Valná hromada Svazku obcí Přeloučska
Dne 04.06.2019 se uskutečnila 27. valná hromada Svazku obcí Přeloučska. Byl chválen závěrečný účet
Svazku za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018. Příjemnou
informací je, že bylo schváleno vyplacení dividend členským obcím ve výši dle počtu trvale přihlášených
obyvatel k 01.01.2019. Celkem se rozdělilo 6,6 mil. Kč a našemu městu připadla částka 507.600 Kč, když
bylo počítáno s 2.973 obyvateli.
Valná hromada svazku obcí Pardubická labská
Dne 13.06.2019 se uskutečnila valná hromada svazku obcí Pardubická labská. Valná hromada schválila
závěrečný účet a výsledek hospodaření svazku za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkumu
hospodaření za r. 2018. Celkové příjmy svazku za r. 2018 činily 950.000 Kč (dotace z Pardubického kraje)
a výdaje činily 399.808,78 Kč (geometrické plány, výkupy pozemků). Rovněž jsme schválili uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z Pardubického kraje pro r. 2019 ve výši 750.000 Kč.
Projektový manažer v rámci přiložené prezentace seznámil členy valné hromady s dosavadním průběhem
projektu a jeho aktivit od posledního setkání členů. Valné hromadě navrhujeme vzít na vědomí předložené
informace. Projednání dle níže uvedených bodů:
a)

Úsek - Pardubice - Valy

Provedeny soutisky vlastnických poměrů města Pardubice, SŽDC, Povodí Labe, obce Valy (viz. promítaný
mapový podklad). V území jsou variantní trasy od silnice třetí třídy do Valů. Směr Lány na Důlku - Pardubice
je kompilovaný pozemkově. Budou následovat terénní průzkumy.
Úsek Valy - Přelouč

b)

Pozemkově známo, je třeba ověřit stav zaměřením v terénu, zadáno co nejdříve potom vyhodnocení
záborového elaborátu.
Přelouč - Semín - Labětín

c)

Zde bez změn. Nutno nově prověření Semín - Labětín. V celém rozsahu připomínkován návrh nového EVL
od AOPK s dopadem do trasování cyklostezky. Pozn.: EVL (Evropsky významná lokalita) AOPK (Agentura
ochrany přírody a krajiny)
Labětín - Řečany - Trnávka - Kladruby

d)

Vykoupeno, zde je třeba projednat návrh na zadání výběrového řízení pro územní rozhodnutí. Vše je závislé
na aktuálním financování. Předpoklad investičních nákladu 13,95 mil. Kč bez DPH na dokumentaci pro
územní rozhodnutí je tedy dle výpočtu v příloze 390 tis. Kč. Je zde možnost vzhledem k problémům s výkupy
Chvaletice - Kojice využít část dotačních prostředků na zadání dokumentace pro tento úsek a část dát na
výkupy pozemků. V případě tohoto postupu je třeba uložit zpracování zadávací dokumentace.
Trnávka - Chvaletice

e)

Velká část pozemků projednána, brzdí financování výkupů, v mezičase proběhne zaměření území pro
ověření trasy v terénu. Dále bude nutné projednání na SŽDC s konkrétním průběhem trasování.
Chvaletice - Kojice - Týnec

f)

V přípravě geometrický plán, který se aktuálně pozastavil díky rozporům s fy Agros a Polyfarmost (většinoví
vlastníci pozemků). Fy částečně nesouhlasí se zábory orné půdy, nemají problém s travnatými loukami, vše
je v řešení. Na horní části úseku neproběhla dohoda s vlastníky pozemků u Kojic-nutná změna trasy na
pozemky PL včetně vynuceného kácení. S Lesy ČR debata na bodu mrazu.
Beseda společnosti Mangan Chvaletice s občany
Dne 28.05.2019 se v Domě kultury uskutečnila již druhá beseda s občany. V porovnání s první besedou se
tato beseda těšila menšímu zájmu obyvatel. Ti, kteří na setkání přišli určitě nelitovali. Mohli se seznámit na
jednotlivých stanovištích s problematikou EIA, prohlédnout 3D vizualizaci zpracovatelského závodu, který
by měl být postaven na pozemcích nynějšího podniku EP Chvaletice, dozvědět se řadu informací o
hydrogeologii
Víkend 1. a 2. června byl ve znamení cyklistiky ve Chvaleticích. V sobotu se jel 5. ročník Velké ceny
Chvaletice a v neděli projížděl naším městem peloton 4. etapy Na kole dětem. Jedná se o charitativní projekt
Josefa Zimovčáka na pomoc onkologicky nemocným dětem.
V neděli dne 02.06.2019 uspořádala volnočasová komise dovednostní závody dětí na koloběžkách a
odrážedlech. Pro děti bylo připraveno spousta cen. Zúčastnilo se přes 30 dětí.
Dne 5. června se uskutečnily ve chvaletickém SOUz Technohrátky, jejichž cílem je získávat žáky ke studiu
technických oborů. Tyto akce podporuje Pardubický kraj. Zúčastnily se skupiny dětí z 10 základních škol a
děti si mohly seznámit s tím, co se mohou v učilišti naučit. Samy si vyrobily kovovou lopatku a zúčastnily se
vědomostní soutěže. Byla to velmi povedená akce.
V průběhu prvního pololetí r. 2019 pořádalo město akce pro seniory a nejen pro ně, v klubovně v DPS.
Jednak probíhaly výtvarné dílničky. Zde je třeba vyzdvihnout a poděkovat lektorce paní Renátě Obertové,
která tyto dílničky lektorovala. Pořádali klubové promítání filmů na přání důchodců a dále se zde uskutečnily
dvě besedy s panem Mgr. Matějem Peštou.
Akce v závěru školního roku
•

ZŠ – IV.flétnový koncert v kostele v HČ dne 08.06.2019,

•

akademie aerobiku v DK dne 17.06.2019,

•

atletické závody škol – tříd I. stupně dne 19.06.2019,

•

akademie Taneční školy a TK Chvaletice dne 21.06.2019.

•

vyřazení absolventů Středního odborného učiliště Chvaletice dne 25.06.2019, příjemná akce,
Výuční list obdrželo 32 lidí (z toho jedno děvče).

•

dne 25.06.2019 v kinosále DK slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou školkou,

•

rozloučení žáků deváté třídy se základní školou.

Obalovna Chvaletice – v úterý 18.06.2019 proběhlo slavnostní otevření provozovny Obalovna Chvaletice.
Klimakemp 2019 – Ve dnech 27.6. – 7.7.2019 pořádá hnutí Limity jsme my Klimakemp 2019 na louce ve
Veltrubech – Hradišťko.
Akce začíná budováním kempu, ve dnech 30.6.-3.7. proběhne Letní škola klimatické spravedlnosti a ve
dnech 5.7.-7.7.2017 Akční dny proti uhlí.
V rámci letní školy např. mohou diskutovat o lezeckých technikách a jejich použití při nenásilných přímých
akcích. Veškeré akce jsou zaměřeny na ukončení těžby uhlí a zastavení provozu uhelných elektráren.
V letošním roce vybrali Elektrárnu Chvaletice. V akčních dnech se očekávají akce proti elektrárně, Policie
se na akci připravuje ve spolupráci s elektrárnou. Očekává se 500 až 1000 účastníků.
Na město zatím žádné oznámení o konání shromáždění či průvodu nedorazilo.
Elektrárna vyhotovila pro účastníky leták s upozorněním a informacemi pro neoprávněné osoby, pokud
vstoupí na soukromý pozemek.
Stížnost z Hornické Čtvrti ze dne 21.06.2019 – pan Růžek – seznámení s odpověďmi elektrárny a Granity
Dary poskytnuté městu: Granita – 40 tis. Kč (25 tis. Kč hračka, 15 tis. Kč – kultura)
B.W.M – 50.000 Kč – kultura
Nadace ČEZ zamítla naši žádost o dotaci na osazení schodišťové pojízdné plošiny
Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice - rekonstrukce bude
započata 08.07.2019 a od tohoto data dojde k uzavření silnice ve směru na Přelouč u TIBY. Objízdné trasy
jsou určeny.

