V Lázních Bělohradě dne 12.2.2018

17. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad –
ucelený sumář roku 2017
Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,
které probíhaly v Lázních Bělohradě v průběhu roku 2017 a o již nově probíhajících a připravovaných
akcích na rok 2018.
Soupis jednotlivých akcí roku 2017
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-

Chodník u HZ Dolní Nová Ves
Parkovací stání ve vnitrobloku sídliště
Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej
Sdružené kanalizační přípojky na Horní Nové Vsi
Chodník Horní Nová Ves – III. etapa
Zateplení hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě
Cyklostezka Horní Nová Ves – Dolní Javoří
Revitalizace rybníku Pardoubek
Sportoviště – II. etapa
Parkovací stání na sídlišti
Rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji
Nové sídlo MěÚ
Oprava komunikace Horní Nová Ves u hřiště
Oprava komunikace U lva
Rekonstrukce odtokového objektu rybníku Pardoubek
Zateplení a vnitřní rekonstrukce školičky u ZŠ
Dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad
Revitalizace městské zeleně
Prevence odpadů – kompostéry
Nákup a modernizace IS
Demolice budov čp. 28 a 27 včetně garáže
Nákup elektromobilu pro TS
Moderní a otevřený úřad
Revitalizace Kotykovy aleje
Automobil pro TS – Dacia
Automobil pro MKS – Dacia

2
27

-

Výsadba aleje Dolní Nová Ves

K jednotlivým akcím :
1 – Chodník u HZ Dolní Nová Ves
Část nového povrchu chodníku od křižovatky u prodejny DONAP, sjezdů z komunikace a dlážděné
plochy v prostoru kolem budovy hasičské zbrojnice byla dokončena ve druhé polovině srpna. Bylo
zhotoveno také odvodnění celé budovy hasičské zbrojnice. Akci pro nás zrealizovala firma Tomáš
Čeřovský z Mlázovic. V letošním roce bude chodník dokončen.
2 – Parkovací stání ve vnitrobloku sídliště
Na této připravované akci probíhaly projektové práce, kontrola inženýrských sítí v dotčené lokalitě a
plánování rozvržení parkovacích stání a ostatních ploch. Jedná se o lokalitu mezi bytovými domy čp.
417, 418 a 407, 408 a přilehlých ploch. V letošním roce budou projekční práce dokončeny a začneme
plánovat realizaci.
3 – Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej
V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce kanalizace a obnova povrchů a chodníků v celé délce ulice
Nerudova alej, kterou pro nás zhotovila firma Matex HK.
4 – Sdružené kanalizační přípojky na Horní Nové Vsi
Firma Matex HK také vyhrála výběrové řízení na realizaci dvou sdružených kanalizačních přípojek na
Horní Nové Vsi, naproti benzinové čerpací stanici, které byly na konci roku zdárně dokončeny.
V letošním roce provedeme opravu všech komunikací v dané lokalitě a odvodnění komunikací.
5 – Chodník Horní Nová Ves – III. Etapa
U této etapy výstavby nových chodníků na Horní Nové Vsi jsme začali projekční práce a práce spojené
s převodem a odkupem pozemků, které nejsou ve vlastnictví města a na nichž se chodník nachází.
Abychom mohli žádat o dotaci, musí být veškeré pozemky ve vlastnictví města. Letos plánujeme
dokončení převodu pozemků a projekčních prací a realizaci po požádání o dotaci v roce 2019.
6 – Zateplení hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě
Když jsme v roce 2016 dokončili rekonstrukci vnitřních prostor budovy hasičské zbrojnice a knihovny,
požádali jsme zároveň o dotaci na zateplení celé budovy. Vzhledem k přidělení dotace jsme
uskutečnili výběrové řízení a dne 14.3.2017 podepsali smlouvu o dílo s vítěznou firmou Stav-Agency
s.r.o., která celou akci provedla a zdárně v letních měsících dokončila. V letošním roce nás čekají ještě
dokončovací terénní úpravy a vyhotovení nápisů na fasádu objektu.
7 – Cyklostezka Horní Nová Ves – Dolní Javoří
Projektové práce na cyklostezce z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří byly z důvodu nesouhlasu
jednoho z majitelů dotčených pozemků pozastaveny, byla nalezena nová trasa vedení cyklostezky
blíže k toku řeky Javorky tak, aby vedla po pozemcích ve vlastnictví města a majitelů, kteří s jejím
umístěním souhlasí. V současné době probíhají jednání s dotčenými orgány ochrany přírody o
možnosti umístění stezky. V případě souhlasu budou pokračovat projekční práce.
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8 – Revitalizace rybníku Pardoubek
Revitalizaci rybníku Pardoubek, spočívající především v jeho odbahnění a odstranění panelů ze dna
rybníku máme stavebně povolenou a požádali jsme o dotaci. V prvním kole rozdělování dotace jsme
nebyli úspěšní, proto jsme zahájili další jednání o přidělení dotace. Pokud budeme v jednáních
úspěšní, začneme v letošním roce s realizací akce. V případě neúspěchu a neobdržení dotace, akci
nebudeme pravděpodobně realizovat.
9 – Sportoviště – II. etapa
V roce 2017 bylo již kompletně dokončeno celé sportoviště v Bažantnici, přičemž jeho druhou etapu
dokončila firma Two Bricks s.r.o. na sklonku měsíce října. Zjara provede pouze úpravy terénů,
zatravnění ploch a výsadbu zeleně. Budou ještě provedeny opravy dlažeb a sportoviště tak bude po
třech letech stavby kompletně hotové a připravené k užívání jednotlivým oddílům i široké veřejnosti.
10 – Parkovací stání na sídlišti
V průběhu léta bylo firmou Stavopau na sídlišti a v ulici Barákova zhotoveno celkem cca 35 nových
parkovacích stání a část chodníku v ulici Zámecká, které jsou již plně k dispozici na parkování
osobních vozidel. V letošním roce plánujeme zhotovení dalších parkovacích stání ve městě.
11 – Rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji
V roce 2017 se nám podařilo zrekonstruovat další dva byty v Kotykově aleji v bytovém domě, kde
jsme při rekonstrukcích vyšli vstříc občanům se zdravotním omezením a realizaci jsme po společné
dohodě provedli co nejvíce potřebám jednotlivých občanů, kteří mají různá zdravotní omezení. Byty
se tak staly daleko lépe uživatelné nejen zcela zdravým občanům.
12 – Nové sídlo MěÚ
Po prodeji zámku a dětské léčebny v roce 2016 a dále pak několika stavebních parcel jsme si vytvořili
dostatečnou finanční rezervu na realizaci stavby nové budovy městského úřadu. Po počátečních
peripetiích a také pokusu odkoupit do majetku města budovy bývalého Pižlova domu a objektu
Hotelu Lázeňský dům od soukromého majitele, jsme na sklonku léta odsouhlasili a vyhlásili
otevřenou architektonickou soutěž, do které se se svými návrhy přihlásilo celkem 58
architektonických kanceláří. Na počátku roku byla architektonická soutěž ukončena, byly vybrány
vítězné návrhy a v současné době probíhají jednání s jednotlivými uchazeči o podpisu smlouvy o dílo
na projektové práce nového městského úřadu.
13 - Oprava komunikace Horní Nová Ves u hřiště
V uplynulém roce jsme zadali projekční firmě realizaci projektů na opravy komunikací v Horní Nové
Vsi a to od spodní křižovatky pod hřbitovem ke křižovatce u pump parku, dále podél hřiště až na
náves, celou náves a navazující postranní ulice s tím, že projekty se v současné době dokončují.
V rozpočtu města máme alokovanou částku 4.000.000,-Kč na realizaci a v nejbližší době zahájíme
výběrové řízení na dodavatele obnovy těchto komunikací.
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14 – Oprava komunikace U lva
Stejně jako u komunikací v Horní Nové Vsi, plánujeme i v ulici U Lva nový povrch komunikace u
novostaveb s tím, že jakmile ČEZ provede uložení kabelů elektrického vedení ze sloupů do země, akci
budeme moci zrealizovat. V plánu realizace je akce na rok 2019, právě po pracích ČEZ na uložení
kabelů do země.
15 – Rekonstrukce odtokového objektu rybníku Pardoubek
Práce spojené s projektováním a následnou realizací odtokového objektu rybníku Pardoubek jsme
byli z důvodu nemožnosti získání dotace a velmi vysoké nákladovosti akce již v jejím počátku zastavit.
Akce nebude prozatím realizována.
16 – Zateplení a vnitřní rekonstrukce školičky u ZŠ
Již řadu let přemýšlíme o využití budovy bývalé školičky u ZŠ. Nejprve byly myšlenky na její zbourání,
poté na částečnou úpravu a opravu. Vzhledem k tomu, že se vyskytla možnost dotace na zateplení
nevyužitých budov tohoto charakteru, rozhodli jsme se, že školičku zachráníme a využijeme ji jednak
pro základní školu, ale také pro sportoviště a oddíl národní házené. Projekt na zateplení máme již
hotový a máme požádáno o dotaci. Projekty na vnitřní rekonstrukci se dokončují s tím, že jakmile
bude rozhodnuto o dotaci, zahájíme výběrové řízení na zhotovitele. V rozpočtu města máme na tuto
akci alokovány 4.000.000,-Kč a v letošním roce chceme akci celou zrealizovat.
17 – Dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad
Na dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad jsme získali dotaci, máme schválenou zadávací
dokumentaci a již jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele vozidla.
18 – Revitalizace městské zeleně
Výběrové řízení na revitalizaci zeleně proběhlo na konci léta, 20.10.2017 jsme podepsali smlouvu o
dílo s vítěznou firmou OK Garden s.r.o. a v průběhu jarních měsíců bude akce zrealizována.
19 – Prevence odpadů – kompostéry
Akce kompostéry byla spuštěna již na konci roku 2016, v průběhu jara 2017 nám byla přidělena
dotace a dne 20.7.2017 jsme podepsali s vítěznou firmou Naodpad s.r.o. smlouvu o dodání
kompostérů. Kompostéry se nám podařilo ještě v průběhu léta rozdat všem, kdo měli o kompostér
zájem a již plně slouží našim občanům.
20 – Nákup a modernizace IS
Na nákup a modernizaci informačních systémů na městském úřadě jsme po podání žádosti obdrželi
dotaci a proto jsme si za výrazného přispění poskytovatele mohli pořídit nový docházkový systém,
nové diskové pole do ústředny, program na správu bytů a budov, rozpočtářský program na realizaci
stavebních a jiných zakázek a také novou webovou prezentaci města, tedy nové webové stránky.
Vyjma webových stránek, které budou dokončeny v letošním roce, máme již ostatní systémy
nakoupené a jsou v plném provozu.
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21 – Demolice budov čp. 28 a 27 včetně garáže
Vzhledem k tomu, že jsme začali řešit novou budovu městského úřadu na místě, kde v současné době
stojí domy čp. 28 a 27 v horní části náměstí, začali jsme se zaobírat i myšlenkou demolice stávajících
budov s tím, že na tomto místě vyroste zcela nová budova. Když jsme zjistili, že na demolice
takovýchto budov je možné získat dotaci, začali jsme jednat a o dotaci požádali. Tato nám byla
přidělena, a proto jsme zrealizovali výběrové řízení na zhotovitele demolic. S vítěznou firmou PB
Scom s.r.o. jsme dne 18.8.2017 podepsali smlouvu o dílo s tím, že tato bude spolu s demolicemi
realizována ve chvíli, kdy z architektonické soutěže na nový městský úřad v Lázních Bělohradě
vyplyne, že budovy nebudou zachovány a namísto těchto bude realizována nová budova. Vzhledem
k tomu, že architektonická soutěž vyzněla pro demolice a stavbu nové budovy, započali jsme na
počátku února se samotnými demolicemi budov.
22 – Nákup elektromobilu pro TS
Jako jedna z variant obměny vozového parku technických služeb se v roce 2017 také naskytla
možnost získání dotace na nákup užitkového elektromobilu. Požádali jsme tedy o dotaci a vzhledem
k tomu, že jsme byli úspěšní, podepsali jsme dne 10.10.2017 s vítěznou firmou z výběrového řízení,
firmou Keřka s.r.o., smlouvu o dodání elektromobilu, který nám byl před vánočními svátky dodán a
dnes již brázdí naše ulice.
23 – Moderní a otevřený úřad
Realizace akce moderní a otevřený úřad spočívala především v uskutečnění mnoha různých školení,
zhotovení důležitých dokumentů města a zaměstnání člověka na městském úřadu, který nám bude
nastavovat procesy řízení a chodu úřadu. Vzhledem k tomu, že po vyškrtání mnoha důležitých věcí,
které jsme od projektu očekávali a které nám nebyly schváleny, jsme nakonec od realizace akce
ustoupili, vrátili již přidělenou dotaci a akci ukončili.
24 – Revitalizace Kotykovy aleje
Vzhledem k realizaci rekonstrukce silnice II/501 od železničního přejezdu na konec Kotykovy aleje,
kterou realizoval Královéhradecký kraj, jsme ve spolupráci se Správou silnic a Královéhradeckým
krajem provedli revitalizaci lipové aleje. Bylo provedeno vykácení poškozených a dožitých stromů,
ostatní byly prořezány a upraveny a bylo vysázeno celkem 62 nových lip. Akci pro nás s kraj provedla
firma Šárka Talácková.
25 – Automobil pro TS – Dacia
V rámci obnovy vozového parku byl zjara pořízen do technických služeb nový užitkový automobil
Dacia Dokker, který chlapům z dílen nahradil již dosluhující Pick-up.
26 – Automobil pro MKS – Dacia
Z důvodu potřeby zakoupení jednoho vozidla pro správu města, bylo rozhodnuto, že vozidlo Škoda
Octavia, které doposud využívali pracovníci kulturního střediska, bude přesunuto pro potřeby
úředníků MěÚ a kulturnímu středisku bude zakoupeno užitkové vozidlo Dacia Dokker. Obě vozidla
Dacia nám po výběrovém řízení dodala firma Auto Belda s.r.o.
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27 – Výsadba aleje Dolní Nová Ves
Tak jako v roce 2016, se nám i v loňském roce podařilo získat dotaci na výsadbu aleje podél cest
v Lázních Bělohradě. Vybrali jsme tedy cestu na Dolní Nové Vsi směrem na Hrádek. Zrealizovali jsme
výběrové řízení a dne 3.8.2017 podepsali s vítěznou firmou Jan Vratislav smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí této zprávy je i přehled vynaložených finančních prostředků na jednotlivé akce a
přehled poskytnutých dotací. Podotýkám, že se jedná o náklady vynaložené v roce 2017 s tím, že u
několika dotačních akcí bude tato vyplacena až po úplném dokončení akce v letošním roce.

Náklady na jednotlivé investiční akce za rok 2017
1

2

-

-

Chodník u HZ Dolní Nová Ves
Celkové náklady
: 287.865,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Parkovací stání ve vnitrobloku sídliště
Celkové náklady
: 39.567,-Kč

Dotace : 0,-Kč

3

-

Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej
Celkové náklady
: 3.081.450,-Kč
Dotace : 2.894.662,-Kč

4

-

Sdružené kanalizační přípojky na Horní Nové Vsi
Celkové náklady
: 812.489,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Chodník Horní Nová Ves – III. Etapa
Celkové náklady
: 12.100,-Kč

Dotace : 0,-Kč

5

-

6

-

Zateplení hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě
Celkové náklady
: 3.953.715,-Kč
Dotace : 1.505.979,60Kč

7

-

Cyklostezka Horní Nová Ves – Dolní Javoří
Celkové náklady
: 12.100,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Revitalizace rybníku Pardoubek
Celkové náklady
: 393.830,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Sportoviště – II. etapa
Celkové náklady
: 7.288.393,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Parkovací stání na sídlišti
Celkové náklady
: 841.003,-Kč

Dotace : 0,-Kč

8

9

10

-

-

-

7
11

12

13

14

-

-

-

-

Rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji
Celkové náklady
: 636.674,08Kč

Dotace : 0,-Kč

Nové sídlo MěÚ
Celkové náklady

Dotace : 0,-Kč

: 385.873,-Kč

Oprava komunikace Horní Nová Ves u hřiště
Celkové náklady
: 56.265,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Oprava komunikace U lva
Celkové náklady
: 41.140,-Kč

Dotace : 0,-Kč

15

-

Rekonstrukce odtokového objektu rybníku Pardoubek
Celkové náklady
: 26.136,-Kč
Dotace : 0,-Kč

16

-

Zateplení a vnitřní rekonstrukce školičky u ZŠ
Celkové náklady
: 227.480,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad
Celkové náklady
: 30.250,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Revitalizace městské zeleně
Celkové náklady
: 333.476,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Prevence odpadů – kompostéry
Celkové náklady
: 2.296.773,60Kč

Dotace : 1.988.255,06Kč

Nákup a modernizace IS
Celkové náklady
: 539.980,11Kč

Dotace : 0,-Kč

Demolice budov čp. 28 a 27 včetně garáže
Celkové náklady
: 104.700,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Nákup elektromobilu pro TS
Celkové náklady
: 927.742,-Kč

Dotace : 220.000,-Kč

Moderní a otevřený úřad
Celkové náklady
: 36.300,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Revitalizace Kotykovy aleje
Celkové náklady
: 642.206,-Kč

Dotace : 300.000,-Kč

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

8
25

26

27

-

-

-

Automobil pro TS – Dacia
Celkové náklady
: 235.329,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Automobil pro MKS – Dacia
Celkové náklady
: 235.329,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Výsadba aleje Dolní Nová Ves
Celkové náklady
: 9.000,-Kč

Dotace : 0,-Kč

Celkové náklady na investiční akce 2017 : 23.487.165,- Kč
Z vlastních zdrojů
: 16.578.269,- Kč

Dotace : 6.908.896,60 Kč

Náklady na neinvestiční akce a opravy za rok 2017
1

-

Oprava školy v Brtvi

453.569,- Kč

2

-

Výměna oken v přízemí KD Hřídelec

235.397,- Kč

3

-

Oprava bytu v DPS

109.405,- Kč

4

-

Oprava komunikací – asfaltování

843.062,- Kč

5

-

Zpevněná plocha u HZ Lázně Bělohrad

72.161,- Kč

6

-

Nová stání pro kontejnery na tříděný odpad

39.823,- Kč

7

-

Výměna zásobníků na vodu, dveří a oprava WC v DPS

111.725,- Kč

8

-

Fričovo muzeum – nová obřadní místnost

279.007,- Kč

9

-

Nátěr střechy v TS

70.576,- Kč

10

-

Nátěr střechy Fričova muzea

65.038,- Kč

11

-

Odvodnění budovy HZ Dolní Nová Ves

37.519,- Kč

12

-

Oprava chodníku v Kotykově aleji

227.191,- Kč

Celkové náklady včetně práce TS

2.544.473,- Kč

Akce plánované pro rok 2018
1

-

Projektová dokumentace na nový městský úřad

9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-

Demolice domů čp. 28 a 27
Rekonstrukce bytů v Kotykově aleji
Oprava střechy HZ Dolní Nová Ves
Výměna oken v prvním patře KD Hřídelec
Snížení stropu, výměna osvětlení a vyrovnání podlahy sálu KD Lány
Nákup traktorbagru a kontejnerů pro TS
Vnitroblok sídliště – parkování a chodníky
Obnova komunikace v Horní Nové Vsi u hřiště
Obnova komunikace U Lva
III. Etapa chodníků v Horní Nové Vsi
Parkovací stání Třetí strana
Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně ZŠ Lázně Bělohrad
Dokončení chodníku v Dolní Nové Vsi
Sdružené kanalizační přípojky v Horní Nové Vsi
Nový chodník podél ZŠ z ulice Komenského
Obnova komunikací v Horní Nové Vsi naproti Benzinové stanici
Revitalizace zeleně
Revitalizace Pardoubku
Protipovodňová opatření na Dolní Nové Vsi
Zateplení a vnitřní rekonstrukce školičky
Nové zábradlí v ulici Za Mostem
Cyklostezka z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří
Pomník obětem I. světové války v Prostřední Nové Vsi
Nová parkovací stání na sídlišti
Opravy komunikací - asfaltování
Neinvestiční opravy a úpravy objektů v majetku města (KD Jiskra, škola v Brtvi, KD
Hřídelec, KD Lány, HZ Dolní Nová Ves, DPS a další)

V roce 2017 se nám povedlo zrealizovat mnoho investičních akcí, zároveň jsme začali práce spojené
s přípravami mnoha dalších investic, oprav a realizací týkajících se obnovy majetku města. Zároveň
postupně do realizace investic a oprav zařazujeme projekty, které jsou již dlouhodobě z dřívější doby
připraveny k realizaci tak, abychom vše i z minulých období připravené zrealizovali. Vzhledem k tomu,
že je připravováno poměrně velké množství projektů s možností získání dotací, některé menší
projekty, na které dotace získat nemůžeme, jsme nuceni odsouvat na pozdější dobu. To však
neznamená, že bychom na ně zapomněli, nebo je nechtěli zrealizovat. Myslím, že vzhledem k vývoji
financí města, dojde postupně na zrealizování všech připravených akcí. Všechno chce ale svůj čas. Při
obnově majetku města musíme vždy dobře plánovat a připravovat věci tak, aby měly smysl a
nevynakládali jsme zbytečně finanční prostředky někam, kde nebudou správně a hospodárně využity.
Tak jako v minulých letech, myslím, že můžu konstatovat spokojenost nad odvedenou prací, nad tím,
jak pokračují investiční akce ve městě, obnova majetku a pořizování toho nového. Všem lidem, kteří
se na této práci pro město a jeho občany podílejí, děkuji a přeji si, aby se nám i nadále dařilo
realizovat akce a získávat finanční prostředky od různých poskytovatelů dotací, abychom mohli i
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nadále zvelebovat naše město a starat se o co nejpříjemnější žití nás všech u nás, v Lázních Bělohradě
a okolních obcích.
Závěrem mé zprávy mi jako vždy dovolte, abych ještě jednou všem poděkoval za práci pro město a
popřál Vám mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

Jan Pavlásek
místostarosta

