Kontrola plnění Programového prohlášení Rady města Úvaly pro
volební období 2014–2018
27. 1. 2015 schválila rada města své programové prohlášení na období 2014 – 2018. Programové
prohlášení Rady města Úvaly na období 2014 - 2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá
se o Strategický plán rozvoje města, zahrnuje podstatné body koaliční smlouvy uzavřené zástupci
sdružení Otevřené Úvaly, místního sdružení Občanské demokratické strany a místní organizace České strany sociálně demokratické pro volební období 2014 - 2018 dne 3. 11. 2014.
Jak se dařilo plnit přijaté konkrétní cíle a projekty v roce 2015 ukazuje následující přehled:
Rozvoj města a majetek města


dokončení nového územního plánu s respektem k oprávněným požadavkům
občanů, podnikatelů a organizací
zatím nesplněno
Předpoklad splnění do 30. 6. 2016.



nevymezování v územním plánu nových zastavitelných ploch mimo intravilán města. Tam,
kde to bude možné bez negativních dopadů na majetek nebo finanční stabilitu města, bude
usilováno o změnu již zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné
splněno
Navrženo a řešeno v návrhu nového územního plánu formou etapizace.



pravidelný monitoring a aktualizace Strategického plánu rozvoje města
zatím nesplněno



vytváření podmínek pro rozvoj bydlení, služeb a podnikání
plněno průběžně



propojení severních částí města s centrem (cyklostezka podél silnice II/101, lávka Fabrák –
2017)
zatím nesplněno
V současné době je k dispozici celkový koncept a studie na cyklostezku podél II101
Jirenská a za koupalištěm. Na část za koupalištěm se v bude zpracovávat PD
ÚR/DSP/DPS.



pokračování v realizaci projektů směřujících ke zlepšení technického stavu budov v majetku
města s využitím případných dotačních výzev na zateplování a energetické úspory budov
v majetku města, a to zejména škol, školských zařízení a bytových domů
zatím plněno částečně
Vybudována nová MŠ Cukrovar. Se zateplováním školských zařízení (MŠ Kollárova a
budovy B ZŠ – bude se připravovat PD) a revitalizací bytového fondu se počítá v roce
2016.



dobudování vodovodu a kanalizace Horova ulice
zatím nesplněno
6. 1. 2016 bylo zažádáno o dotaci.



dobudování kanalizace Okrájek a u Hájovny
zatím nesplněno
6. 1. 2016 bylo zažádáno o dotaci.

Hospodaření města


hospodaření s vyrovnanými rozpočty
splněno
Město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem v příjmech i ve výdajích.



zveřejnění transparentních účtů města a rozklikávací rozpočet na webových stránkách města
splněno
Transparentní účty města zveřejněny na webu města a průběžně s nimi pracováno.
Rozklikávací rozpočet bude zveřejněn na webu města od února 2016.

Bydlení a životní prostředí


podpora výstavby rodinných i bytových domů v oblastech vymezených územním plánem
průběžně plněno
Dosud se vychází ze stávajícího územního plánu s výhledem na přijetí nového v roce
2016.



ponechání části bytového fondu v majetku města pro sociálně potřebné
splněno
Zpracovává se PD na dům č. p 105



rekonstruování bytových objektů č. p. 75, 105, 181; popř. dále bytových objektů Kollárova
1095, Prokopa Velikého 1347
zatím nesplněno
S rekonstrukcí se počítá v roce 2016.



podporování svazku obcí Úvalsko při budování přívodu pitné vody (obchvat Jirny)



zavedení nového systému odpadového hospodářství, pozornost věnovat bioodpadu a
supertříděnému odpadu, sběrnému dvoru
zatím nesplněno
Nový systém odpadového hospodářství města bude zaveden v rámci Technických služeb města Úvaly od 1. 1. 2017



pokračování v realizování koncepce veřejné zeleně a alejí
průběžně plněno
Dosazují se stromy a keře v alejích a na nově rekonstruovaných ulicích. Připravuje se
zpracování generelu zeleně v roce 2016 a revitalizace Nachtlingerova parku na Úvaláku.



budování a údržba dětských hřišť a herních prvků

Školství a kultura


snižování energetické náročnosti budov škol a školských zařízení
zatím nesplněno
Se zateplováním se počítá v roce 2016.



dokončení výstavby mateřské školy Cukrovar (2015)
splněno
MŠ Cukrovar – Bulharská dostavěna a otevřena v roce 2015.



rekonstruování č. p. 276 v ulici Pražská na sídlo Základní umělecké školy Český Brod,
pobočka Úvaly
dosud nesplněno



zahájení realizace výstavby VZDĚLÁVACÍHO CENTRA PRO DĚTI A MLÁDEŽ v Úvalech
(městská knihovna - 2018)
Plněno částečně.
Zpracován a schválen Stavební program. V roce 2016 projektová architektonická soutěž
přes společnost Petra Parléře.



podpora kulturních a společenských akcí
plněno průběžně
Realizace akcí podporována z rozpočtu města, často zaštiťována starostou města. Na
akcích vystoupení starosty a místostarostů města. Na základě žádosti poskytovány příspěvky spolkům a organizacím na pořádání konkrétních akcí.

Sport


podpora pořádání sportovních akcí
plněno průběžně
Realizace akcí podporována z rozpočtu města, často zaštiťována starostou města. Na
akcích vystoupení starosty a místostarostů města. Na základě žádosti poskytovány příspěvky spolkům a organizacím na pořádání konkrétních akcí.



budování dalších cyklostezek
zatím nesplněno
S budováním cyklostezek se dle projektu počítá v roce 2016.



vytváření podmínek k využívání sportovišť zejména dětmi a mládeží

Doprava a infrastruktura


pokračování v opravách a rekonstrukcích komunikací a chodníků
průběžně plněno
V roce 2015 byly rekonstruovány ulice Pod tratí, Mánesova, Na Spojce, Prokopa Velikého, Čechova, Pernerova, Sukova, chodník Škvorecká (ke školce), prostřik Bulharská.



budování dopravního terminálu u nádraží (2016)
zatím nesplněno



pokračování ve výstavbě parkovacích míst a realizaci systému parkování ve městě
plněno částečně
Realizován systém parkování na náměstí A. z Pardubic a v ul. Husova. Řešeno zjednosměrnění ulic.



podporování realizace rekonstrukce silničního průtahu městem Pražská – Škvorecká (2016 –
2017) a realizace rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic
zatím nesplněno
Rekonstrukce průtahu Úvaly započne ve spolupráci s KSÚS v r. 2016 etapou škvorecká
světelná křižovatka, Riegerova.



vybudování lávky přes silnici I/12
zatím nesplněno



zpevnění Bendlovy stezky bez použití živice – asfaltu
zatím nesplněno

Bezpečnost


pokračování v rozvoji městské policie, uzavírání veřejnoprávních smluv s okolními obcemi a
zajišťování technických prvků pro činnost MP (2015)
průběžně plněno



pokračování v budování kamerového systému pro potřeby městské policie a v personálním
posilování útvaru MP (2015 – 2016)
zatím plněno částečně
Kamerový systém bude budován v průběhu roku 2016. Současný personální stav se
skládá z velitele a čtyř strážníků, který bude zvýšen o jednoho strážníka na začátku roku 2016.



dohled na iniciativní přístup strážníků k předcházení protiprávního jednání v ulicích města



dohled na aktivní a důsledný přístup strážníků při řešení zjištěných deliktů



pokračování v programu prevence kriminality

Veřejná správa a komunikace s občany


otevřená komunikace s občany s využitím všech informačních médií a technologií
plněno průběžně
Komunikace s občany probíhá prostřednictvím webu města, facebooku, měsíčníku Život Úval



pořizování videozáznamu z jednání ZM, který bude veřejně přístupný na internetu.
V návaznostech budou zveřejňovány zápisy z jednání rady města, výborů ZM a komisí RM
plněno průběžně
Videozáznam z jednání ZM je pravidelně pořizován a vyvěšován na webu města. Na webu města jsou zveřejňovány pravidelně zápisy z jednání RM, výborů zastupitelstva a
komisí RM.



nadále zveřejňování na webových stránkách města uzavřené smlouvy města
plněno průběžně
Smlouvy, které město uzavírá, jsou zveřejňovány na webu města.



přispívání ke zkvalitňování měsíčníku Život Úval a nadále umožňování široké plurality názorů.
Redakční rada Života Úval nadále zůstává specifickou komisí rady města
průběžně plněno
Obsah Života Úval připravován RR pro širokou pluralitu názorů. Pravidelně dopisuje
vedení města a vedoucí odborů. RM zachovává určitou autonomii v práci RR, do jednání nezasahuje, pouze se vyjadřuje k obsahu zápisů



přestěhování městského úřadu
zatím nesplněno



přestěhování VPS do objektu Riegerova
splněno
VPS se přestěhovala do objektu Riegerova 12 v červnu 2015.



podporování činnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů
plněno průběžně

