


Volební program
II. část – Investice

1 Bazén 2 Náměstí 3 Kulturák 4 Parky centra 5 Průmyslová zóna
6 Pro seniory 7 Klášterní schody, Kaplička

Plánujeme Okna, In-line a běžky, Slovany–západ,
Vlkov, Psí útulek 



vitráže
Čtenář se jistě podi-
ví vitrážím na těchto 
stranách. Jsou 
z kapličky, denně 
okolo nich chodíme,                       
a přitom málokdo 
ví o jejich kráse                 
a původu. Zapla-
tili je totiž občané 
Nové Paky, několik 
rodin!
Vitráže se nyní 
restaurují, brzo se 
jimi budeme moci 
kochat. Jsou však 
mementem – každý 
z nás by měl chtít 
přispět ke krásám 
Nové Paky
 a chránit je.

proč investovat
Nyní k investicím. Náš volební 
program se skládá z 3 částí. 
Nejprve jsme předestřeli své 
představy všeobecně o čin-
nosti města. Nyní pojednáme 
o investicích. Také třetí část je 
o investicích, ale speciálních – 
o investicích do silnic a chod-
níků.
Investice, tedy výdaje na po-
řízení a zlepšování majetku 
města, považujeme za svůj 
stěžejní úkol. Úkol tak závažný, 
že mu věnujeme samostat-
né části volebního programu. 
Chceme majetek města zhod-
notit, prostě hodně vybudovat, 
zanechat něco trvalého. Vyba-
veností města pomoci k jeho 
rozvoji. 
Nelze stavět bez peněz. A je-
likož naším úkolem je co nej-
větší objem investic, jde o to, 
sehnat co nejvíce peněz. I při 
relativním dostatku peněz je 
důležité umět stavět za níz-
kých nákladů, tedy „hodně 
dobré muziky za málo peněz“. 
Chceme tedy stavět levně,     
ale kvalitně.

zdroje
Určité daňové příjmy má měs-
to jisté, je to okolo 90 mil. Kč, 

ty můžeme použít libovolně, 
na provoz, na investice anebo 
je úplně uspořit. Zvýšit daňové 

příjmy města je nejsložitější, 
jde to zvýšením daně z ne-

movitosti nebo zavedením či 
zvýšením poplatků. Teoreticky 

jde zvýšit i podíl města na 
celostátně vybraných daních, 

to se podařilo poslanci Josefu 
Coganovi, ale to byla histo-

rická událost, která se dlouho 
nebude opakovat. Normální 

vlády na města kašlou, a ku-
pují si voliče přes různé dávky.

Pokud jde o využití našich 
peněz, tak především se sna-
žíme šetřit na provozu města. 

Takto shromážděné peníze 
převádíme právě do investic. 
Úředník nebo jiný pracovník 

města stojí 300 až 400 tis. Kč 
ročně, tedy skoro 1,5 milionu 
Kč za volební období. Za tyto 

peníze se dá rekonstruovat 
500 m dlouhá ulice. Takto tvr-
dě to vnímáme, možná tento 
přepočet někoho zarazí (řada 
politiků vidí v úřednících pře-
devším voliče), ale tak to je. 

Vedle úspor v provozu města 
jsou velkým přítokem růz-
né dotace. V současnosti 

především evropské, ale vždy 
tu byly a budou státní dotace 
a v malém rozsahu i krajské. 
Dotace jsou obecně nástro-
jem zasahování do městské 
samosprávy. Stát nebo EU
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SVATá PANNA mArIE S JEžíšKEm

nemůže městům přímo nařídit, 
co mají dělat, a tak to dělá přes 
peníze. A město by sice rádo 
„mělo psa“, ale když dostane 
90% dotaci, tak se „spokojí 
i s kočkou“, když je tak lev-
ná. Všechny ty dotace jsou 
nesmysl, nicméně my jsme           
o tomto systému nerozhodli,                                        
a když už tu je, tak nám ne-
zbývá než se mu přizpůsobit 
a naučit se v něm pracovat                             
a získat dotací co nejvíce. A už 
jsme pořídili hodně „koček“.
Dalším zdrojem je vlastní ma-
jetek města, příjmy z něj nebo 
jeho prodeje. Výnosy z prode-
jů majetku používáme zásad-
ně na investice. Prodáváme 
to, co nepotřebujeme, tedy co 
nepotřebuje město jako celek,  
a pořizujeme a opravujeme to, 
co slouží všem nebo alespoň 
hodně občanům.
Je ještě jedna „riskantnější“ 
varianta, jak získat peníze, tou 
jsou půjčky. Banky jsou říč-
né nám půjčovat, vzhledem 
k naší finanční situaci, může-
me dostat úrok 2 %, je možné, 
že inflace bude za chvíli vyšší.  
Existují obce, města, ale i státy, 
které si půjčují co nejvíce. Pak 
směřují k bankrotu. Podezírá-
me Řecko, ale i některé české 
obce (rokytnice nad Jizerou), 
že bankrot plánovaly. že počí-
taly, alespoň od určité fáze za-
dlužení, že dluhy jim nakonec 
budou odpuštěny. A řadě zemí 
i měst to vyšlo. my s tímhle ne-
kalkulujeme, a až jednou bude 



rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

rozpočet

Závazky k 1. 1. 43 146 43 110 35 727 27 349 18 887 12 659 8 244 5 346 14 115 22 516 23 514 31 106 55 953

Závazky k 31. 12. 36 110 35 727 27 349 18 887 12 659 8 244 5 346 14 115 22 516 23 514 31 106 55 953 47 863

Zůstatek účtů 11 960 16 318 22 286 23 210 17 322 26 484 30 013 8 122 13 672 16 536 45 950 80 877 80 786

Příjmy – daně a popl. 57 838 62 309 69 770 81 604 77 460 78 841 91 428 87 575 81 737 79 897 84 168 100 007 96 556

Příjmy – ostatní 42 034 45 108 59 931 46 578 69 524 64 649 153 825 111 336 59 140 56 024 73 411 121 749 113 100

* z toho kapitálové 2 679 6 923 16 114 2 065 545 5 621 52 175 20 788 4 338 5 755 16 779 12 976 10 000

Dotace – nárokové 50 253 72 849 31 223 32 475 34 506 39 832 39 395 41 926 43 393 41 724 13 031 11 679 11 662

Dotace – ostatní 11 819 30 007 57 723 11 220 51 150 67 615 18 739 18 682 10 101 11 159 47 716 40 020 11 847

PŘÍJMY CELKEM 161 944 210 273 218 647 171 877 232 640 250 937 303 387 259 519 194 371 188 804 218 308 273 455 233 165

Splácení dluhů 7 036 7 383 8 378 8 462 6 228 4 415 2 898 2 485 3 372 3 465 2 470 4 780 8 090

Výdaje investiční 24 455 55 062 41 751 38 637 81 327 89 716 93 806 81 992 38 081 36 091 72 105 78 131 105 514

Ostatní výdaje 118 493 131 510 146 232 101 568 127 763 130 322 176 670 148 174 130 878 126 035 96 737 104 543 119 561

VÝDAJE CELKEM 149 984 193 955 196 361 148 667 215 318 224 453 273 374 232 651 172 331 165 591 171 312 187 454 233 165

Rozdíl příjmů a výdajů 11 960 16 318 22 286 23 210 17 322 26 484 30 013 26 868 22 040 23 213 46 996 86 001 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Splácení dluhů 7 036 7 383 8 378 8 462 6 228 4 415 2 898 2 485 3 372 3 465 2 470 4 780 8 090

Investice 11 736 23 598 27 341 29 837 32 801 25 364 77 956 67 492 33 278 30 965 35 607 38 076 98 008

Radnice 2 190 7 768 8 398 9 131 8 537 7 398 8 474 9 147 9 381 8 595 5 902 11 511 12 238

Pořádek ve městě 19 879 17 678 14 101 15 854 19 898 20 538 18 315 18 827 19 364 16 661 16 033 20 790 18 600

Školství 12 284 9 567 10 755 10 164 10 477 9 855 10 128 9 621 10 605 11 282 11 375 10 939 11 475

Kultura 6 983 6 780 6 967 6 223 7 337 7 894 6 613 6 917 6 555 6 675 6 925 7 107 7 409

Sociální péče 2 800 2 730 2 522 2 567 3 670 2 825 2 273 1 595 780 720 530 700 1 200

Sport 1 300 1 300 1 531 1 735 2 355 2 475 2 717 2 984 3 078 2 795 3 693 3 971 4 995

Odbory úřadu 2 830 1 924 4 344 5 738 5 624 6 931 12 601 13 247 8 171 7 323 7 287 8 521 12 802

* z toho výkupy pozemků 520 1 480 2 185 5 155 6 085 2 290 2 095 1 425 4 443 3 587

Orgány samosprávy 178 114 746 889 711 406 977 990 1 008 1 475 1 694 1 739 3 429

VÝDAJE I. 67 216 78 842 85 083 90 600 97 638 88 101 142 952 133 305 95 592 89 956 91 516 108 134 181 833

SVATý JOSEf S JEžíšKEm

VÝDAJE z vlastních zdrojů – podrobnější členění 

ROZPOČTY MĚSTA – VÝVOJ 2002–2013 ( v tis. Kč)    

bankrotovat celá Čr, což ještě při schodcích rozpočtu 
cca 5 % (objemu rozpočtu, ne HDP) bude trvat 15 až 20 let, 
tak věříme, že Nová Paka bude v době státního bankrotu 
(bohužel) finančně zdravá. Asi je to naivní strategie, holt 
jednou budeme za hlupáky. Dluhy také řeší válka, třeba 
české železnice, jak byly postaveny před první světovou 

válkou, si nevydělaly ani na provoz, natož na splátku vý-
stavby tratí. Po válce dluhy přestaly existovat.  
Obraz o dlouhodobém hospodaření města poskytují ta-
bulky. Zvláště jsou uvedeny získané dotace a výdaje na 
investice. Vysoké výdaje na investice vnímáme jako hlavní 
úkol vedení města.
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Volební program

SV. PANNA mArIE BOLESTNá

jak stavět levně
Pokud jde o úspory, tak 

klíčové je opravdu otevřené 
výběrové řízení. Důležité je 

také správné načasování vý-
běrového řízení i výstavby. 

Otevřenost výběrového řízení 
se projeví v počtu účastníků 

soutěže na zakázku. Jde 
o to, aby co nejvíce firem 

chtělo stavět. Náš odhad je, 
že každá firma navíc znamená 

úsporu 2 %. Pokud je v sou-
těži 10 firem, můžeme čekat 

úsporu 20 %, firmy se pak 
více méně srovnají v intervalu 

80 až 100 % projektové ceny. 
Nejhorší je varianta s jednou 

firmou, někdy je cena zajíma-
vá, ale většinou je to zoufalé. 
V případě jedné firmy soutěž 
rušíme a opakujeme cca za 

půl roku. 
Pokud jde o načasová-

ní, záleží na fázi volebního 
období, hospodářském cyklu 

a dotacích z Evropské unie. 
Je-li hospodářství jako celek 

v útlumu a nikdo neinvestuje, 
nestaví se a pak je obrovský 
hlad po zakázkách. Je třeba 
mít peníze a stavět, když je 

hospodářská krize nejhlubší, 
to se nám povedlo s bazé-

nem, takovou cenu jako loni 
by nám letos už nikdo nenabí-

dl. V rámci volebního období 
jde o to, že v jeho závěru se 
hodně staví, a tak jdou ceny 

nahoru, není taková 

jak stavět 
kvalitně

Všechno začíná myšlenkou. 
Politik musí dobře přemýš-

let, co lidem přinese největší 
užitek. Je-li v rozpočtu na 

investice 10 mil. Kč, za co je 
vydat? Velkým problémem 

je příštipkaření – politik není 
schopen shromáždit velký 

balík  a udělat pořádnou in-
vestici, která něco řeší. Dobré 

je, když se politik zeptá lidí, 
my k tomu používáme ankety 

a veřejná projednávání. 
Je-li rozhodnuto, zveme 

projektanta, u nových staveb 
většinou architekta. Kvalita 

projektantů i architektů je veli-
ce rozdílná, dražší neznamená 

lepší. Hodně jde o poctivost, 
aby si vše změřil a dobře pro-

myslel. Politik s ním musí in-
tenzivně komunikovat  a hlídat 

ho. Pak následuje výběrové 
řízení – musí se brát do úvahy 
i kvalita té které stavební firmy. 
Po výběrovém řízení nadchází 

vlastní výstavba. 
Klíčový je pak stavební dozor, 
který sleduje postup výstavby, 

kvalitu stavebního materiálu 
a provedení. Po skončení 
výstavby je třeba dbát na 

údržbu, a objeví-li se vady, 
reagovat promptně. Zákon 

vyžaduje rychlou reklamaci, 
většinou žádáme opravu nebo 

slevu. Soudním sporům se 
vyhýbáme, jejich hrozba však 

pomáhá rychlejší nápravě.

závěr
Na následujících 

stranách popi-
sujeme investiční 
akce, které jsou 
naším volebním 

programem. 
Budeme dělat 
především zde 

zmíněné stavby. 
Jiné jen, bude-li 
akutní potřeba 

nebo nějaká 
výhoda, např. 

dotace.

konkurence. Pro výstavbu je 
nejlepší druhý rok volebního 
období, to se skoro nestaví.
Evropská unie to narušuje 
svými dotacemi, nyní se musí 
do konce roku 2015 utratit 
desítky miliard, takže se staví                                   
o sto šest, a draze. Předtím 
bylo útlumové období, 2008 
–2010 ale byly čerpány re-
gionální operační programy,                              
a hodně draze se stavělo – 
vždyť to platila Evropská unie!
Určitým doplňkovým zdrojem 
úspor jsou smluvní pokuty. fir-
my si často špatně rozvrhnou 
plán práce a nestíhají, jsou to 
obvykle desítky tisíc denně, 
ale 20 dnů je pak 200 tis. Kč. 
Nechceme na tom vydělávat, 
radši ať je to řádně a včas, 
nicméně smluvní pokuty ne-
kompromisně uplatňujeme, ač 
to ve veřejné správě není zvy-
kem. Také jsme u zakázky na 
2 miliony Kč „napálili“ smluvní 
pokutu 800 tis. Kč a to už je 
v rozpočtu cítit.  



co řekl starosta
ve svém kandidátním 

projevu roku 2010?
„Vesmír existuje nějakých 13 až 14 miliard let. 

O něco méně sluneční soustava. Lidstvo několik 
stovek tisíciletí. Nejstarší město, Jericho, slavilo 

letos 10 000 let své existence. Český stát má 
přes 1000 let, Nová Paka 700–800 let, možná víc. 

Samospráva v Nové Pace byla obnovena téměř 
přesně před 20 lety. my jsme teď byli zvoleni na 
4 roky. Chtěl bych tímto úvodem krátce shrnout 

naši úlohu z hlediska dějin: máme ty 4 roky, 
abychom obsluhovali některé potřeby občanů 

Nové Paky. Ovšem naše usnesení ovlivní i dalších 
několik desetiletí, budou i rozhodnutí, která budou 

mít vliv na naše vnuky a jejich vnuky, 
např. to, jak bude vypadat masarykovo náměstí.  
Dámy a pánové, Nová Paka tu jistě ještě několik 

století bude, odhady přežití lidstva se pohybují 
mezi stovkami a miliony let. A za několik miliard let 
spolu s vesmírem zanikne i sluneční soustava, jak 

ji známe. 
Uvnitř těchto časových rámců musíme uvažovat, 
nespasíme svět, nezachráníme lidstvo, dokonce 

nemáme ani možnost zařídit, aby každý jeden 
člověk z Nové Paky byl na světě šťastný. 

Určitě ale můžeme přispět k tomu, abychom my, 
co tu teď žijeme, zde žili rádi, aby v tom vymeze-

ném časovém úseku, který máme, byla spoko-
jenost lidí co největší. A jednou z těch nynějších 
radostí je i to, že další generace budou nynější 

kroky hodnotit pozitivně.“ Vo
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2012
Spisovna v nové radnici
Obnova hřbitovní zdi
Ul. Achátová – obnova chodníkových ploch
Ul. U Studénky – obnova spojovacího 
chodníčku pro pěší mezi č. p. 1292 a 1293 
Ul. U Teplárny – oprava povrchu stávající 
asfaltové vozovky a obnova chodníků 
Ul. Husitská – chodník u mš a výsadba 
Ul. Husitská – odpočívadlo, lavičky
a vegetační úpravy 
Lanový prvek a dětské hřiště u DDm 
Výstavba splaškové kanalizace
v průmyslové zóně a dešťové kanalizace 
Výstavba komunikací v průmyslové zóně
Trafostanice a rozvody nízkého napětí
v průmyslové zóně
Úprava ulice f. f. Procházky mezi Klenotnicí
a Suchardovým domem
Úpravy u zadního vstupu do Suchardova 
domu pro tělesně postižené občany
Úprava místní komunikace na p. č. 450,
Přibyslav
Úpravy místních cest v obci Pustá Proseč
Úprava odvodnění povrchu terénu
u Tenis centra
Výměna oken a dveří v nebytovém prostoru 
Dukelské náměstí 34
Požární zbrojnice Valdov 4 ks oken, oprava
střechy + komínu + elektrorozvodů
Požární zbrojnice Vrchovina 27 ks oken
a 1 ks dveří
Elektrorozvody hasičská zbrojnice
v Kumburském Újezdu
Oprava elektrorozvodů v radkyni
Hasičská zbrojnice – oprava elektrorozvodů 
v Podlevíně 
Oprava povrchu místní obslužné komunikace 
k silnici Vrchovina–Podlevín
Zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky
pro budoucí psí útulek ve štikově
Prodloužení veřejného osvětlení radkyně

seznam provedených 
investičních akcí

města Nová Paka
2011–2014

2011
rekonstrukce ulice O. Číly 
rekonstrukce parkoviště u Zš v ul. Husitská 
Závěrečná rekonstrukce ulice U Studénky 
rekonstrukce křižovatky K. Čapka 
Obnova chodníku v ul. Achátová 
Úprava chodníku u mš v ul. Husitská 
Umístění pokladny Klenotnice a informačního
centra do prostor bývalé čajovny
Zřízení nové expozice zaměřené na vulkanizmus, 
sopečnou činnost a vývoj života v Klenotnici 
Obnova cesty k bytovému domu č. p. 37 Valdov
Demontáž stávajícího zábradlí okolo nádrže 
štikov a montáž nového oplocení
Výměna trubního propustku ve Vrchovině,
rokytka 
Výsprava vozovky na p. p. č. 1050/2 a 1051/1,
Vrchovina 
Nový altán (stonehenge) a okolí
rekonstrukce cestní sítě Střelnice  
Výměna oken a meziokenních vložek
v pavilonech Zš Husitská
Výměna oken, dveří a klempířské práce 
v bytě školníka (Zš Husitská)
Zateplení střešní konstrukce na pavilonu 
Zš Husitská
Výměna oken a klempířské práce na západní 
a východní části mš školní
Nová vodovodní přípojka pro mKS
rozšíření veřejného osvětlení za pensionem
mája, Vrchovina



seznam investičních
akcí města Nová Paka

2011–2014

2013
Obnova roubeného stavení – ul. Záhorského 
č. p. 166
Nové parkoviště u budovy Policie Čr
v ul. U Stadionu 
Pořízení tří prvků pro hřiště U žáby (vahadlová 
houpačka, houpací hnízdo, otočná mísa)
rekonstrukce ul. Budečská
rekonstrukce ul. Klášterní, Nová Paka 
rekonstrukce cca 140 m v úseku od kláštera 
po Desatero, zhotovení asfaltového krytu
rekonstrukce komunikace Valdov,
na p. č. 965 a 951/1 
Vybudování tří stanovišť fitstezky Střelnice
Úpravy vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v 
objektech DDm, mš, Zš a tělocvičny Husitská 
Obnova mostku přes rokytku v osadě
Vrchovina u prodejny K2
Obnova propustku přes potok rokytka 
v osadě Vrchovina u č. p. 65
rekonstrukce a modernizace ČOV 
Stará Paka
Prodloužení místní komunikace Na Vyhlídce, 
Nová Paka
Zateplení obvodových plášťů Zš Husitská – 
spojovací chodba
Kompostárna bioodpadu Stará Paka
Výměna oken a dveří Zš Komenského, DDm, 
v obecním domě v radkyni
Odvodňovací žlab – štikov odbočka k č. p. 7
Dětské hřiště Kumburský Újezd 
Zateplení spojovacích krčků – Zš Husitská 

Oprava chodníku před vánočním stromkem 
Autobusová čekárna Heřmanice
Oprava mostku přes potok rokytka
v Nové Pace (u č. p. 1822) 
Oprava mostku přes potok rokytka v obci 
Vrchovina (u č. p. 124)
Oprava pěší lávky přes potok rokytka, mezi 
ulicemi Staropacká a Na Strži v Nové Pace
(u č. p. 339)  
Oprava zdí mostku pod účelovou zpevněnou 
komunikací v obci Valdov, naproti č. p. 64  
Oprava a zkapacitnění propustku pod místní 
komunikací ve Valdově parc. č. 851/1 
Elektrorozvody v požárních zbrojnicích 
Kumburský Újezd, radkyně, Valdov, 
Vrchovina a Podlevín 
Průmyslová zóna Vlkov – výstavba
komunikace, chodníku, veřejného osvětlení

2014
Zahradní domek u fotbalového hřiště
Vrchovina
Klubovna osadního výboru Heřmanice 
rekonstrukce ul. U Stadionu, hřiště U žáby
a Jírových sadů
Dřevěňák
Oprava veřejných WC
Opravy na č. p. 1 masarykovo náměstí
Sanace sesuvu svahu – fotbalové hřiště 
Vrchovina 
Výměna oken v Zš Komenského
Obnova komunikace na  parc. č. 4080/1 
Heřmanice
Obnova vozovky ul. šafaříkova Nová Paka
Obnova zpevněných ploch u č. p. 581 a 582 
kasárna
Obnova přepadové zdi a navazujícího skluzu 
vodní nádrže Kumburský Újezd
Veřejné osvětlení Gebauerova ulice
Odvodňovací žlab – náves štikov
Zavezení požární nádrže Kumburský Újezd


