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Vítej,
díky, že sis našel čas ke čtení Programu Rožnov 2022! Žádný jiný subjekt v historii
nepřipravil tak komplexní, odborný volební program. My však naši práci stavíme
na lásce k městu a odbornosti. S trochou básnické nadsázky můžeme říct, že
Program Rožnov 2022 je přetavením lásky k městu přes tužku odborníka.
Při přípravě programu jsme se drželi těchto zásad:
- nekritizujeme ostatní – konstruktivně navrhujeme nejlepší řešení;
- tento program není předvolební slibotechna, ale reálný plán na
následující 4 roky;
- pracujeme komplexně, a i díky nejpodrobnějšímu programu jsme pro
všechny a vždy čitelní/transparentní – ví se, co chceme a co od nás čekat
Volební program Rožnov 2022 je rozdělen na 2 části:
1) 7 priorit + 3 principy naší práce – pro rychločtenáře
2) Program dle oblastí až do morku kosti – podrobné představení vizí a
návrhů řešení
Představení našich kandidátů – srdcem Rožnováků a hlavou odborníků – najdeš
na webu http://www.nezavisliroznovaci.cz/nezavisli-roznovaci.
Závěrem dovol vyjádřit naše přání, abys svou vynaloženou energii a aktivitu
přetavil také v účast ve volbách. Ta je totiž nejdůležitější.
Nechť Rožnov dostane to nejlepší pro budoucnost.

Nezávislí Rožnováci

2

I.

Program Rožnov 2022

Tramtadadáááá, dovolte nám představit náš, Váš, prostě společný Program
Rožnov 2022. Je o moderním fungujícím městě 21. století, o moderní správě
města inspirované skandinávskými státy či Velkou Británií, řeší všechny oblasti a
zastupuje všechny občany.
Nejsme tu jen pro vybrané skupiny Rožnováků. Nazastupujeme jen podnikatele,
seniory, lidi na sídlištích nebo mladé rodiny. Nechceme řešit jen jednu oblast a
ostatní nechat ležet ladem. Ne! Jsme tu pro všechny podnikatele, tedy malé i
velké, pro seniory, jsme tu i pro lidi na sídlištích nebo mladé rodiny. V rámci
naší odbornosti řešíme oblasti koncepčně ve všech souvislostech. Jen tak lze
rozvíjet například kulturu, sport, bydlení a mnoho dalšího, a to za pomoci
transparentního fugnování úřadu.
Je potřeba skončit s „politickými“ rozhodnutími, ukončit hry na „velkou politiku“
a „souboje politických stran“ – přinášíme odbornou spolupráci, rozhodování na
základě potřebnosti a kvalitních analýz, moderní, průhledné město pro
všechny generace.
Tramtadadááá a teď již Program Rožnov 2022!
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II.

7 priorit + 3 principy naší práce

II.1

Pro rychločtenáře

Tak, a teď si představíme 7 priorit na následující 4 roky – jak přehledné a jasné,
že?
1. Co nejdříve spustíme stavbu Kulturního centra a pohlídáme, aby nestálo
ani jednu zbytečnou korunu navíc. Peníze budou potřeba i jinde ve městě.
2. Parkování je velký problém města – nedovolíme odsunout realizaci
připravovaných parkovišť v centru města a na sídlištích.
3. Rožnovu chybí kvalitní sportoviště – už v příštím roce zrekonstruujeme
hřiště u ZŠ Videčská a ZŠ 5. května a zamakáme na výstavbě městské
sportovní haly.
4. Sídlištím dluží radnice hodně – Koryčanky, Písečná a Láz, 1. máj, Záhumení
i Jižní město – zlepšíme život na sídlištích!
5. Rožnov musí být čisté a bezpečné město – zaměříme se na odpadová
hnízda, úklid a údržbu. Bezpečnost dopravy i ve městě je prioritou.
6. Město přátelské všem generacím – MHD, lavičky, moderní poliklinika
sloužící všem. Víme, jak rozhýbat trh s bydlením. Rožnov musí být nejlepší
místo k životu pro všechny generace.
7. Oživíme Rožnov – vánoční trhy ještě letos, nově zavedeme DNY MĚSTA,
velkou společenskou akci pro každého Rožnováka.

Toto jsou principy, na kterých je postavena naše práce:
A. Chceme hrát s Vámi – zajímá nás Váš názor
B. Moderní správa města – odborníci ve vedení města
C. Spolupráce místo hádek – shoda je cesta pro lepší Rožnov

Blíže jsou jednotlivé principy a projekty popsány na dalších stranách.
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III.

Do morku kostí aneb jak to chceme udělat

III.1 Principy naší práce aneb bez čeho by to opět nešlo
Zatímco volební sliby se každé volební období mění, tak principy a zásady práce
by měly být v čase relativně stálé. Proto i my navazujeme na naše principy
z roku 2014, které byly dle naší zkušenosti nastaveny správně a především
reálně. Cesta spojování a komunikace byla, je a bude vždy cestou k lepší
budoucnosti.
1. Chceme hrát s Vámi – zajímá nás Váš názor
Zvolte nás a podílejte se na rozvoji Rožnova spolu s námi. Volby umožňují
občanům jednou za čtyři roky vyjádřit svůj názor na fungování vedení úřadu a
v případě nespokojenosti zvolit změnu. My chceme znát Váš názor na dění
kolem Vás častěji. Váš názor je pro nás důležitý. Pokud budeme vědět, co si
přejete a jaké jsou Vaše představy, dokážeme kvalitně a odborně zpracovat
podklady pro realizaci a přetavit Vaše sny ve skutečnost.
Již nyní existuje řada možností, jak s námi komunikovat – veřejná projednání,
mobilní aplikace či přímý osobní kontakt v rámci osobních jednání. Nicméně stále
máme pocit, že jsou slyšet hlavně chroničtí stěžovatelé, kteří přehluší většinový
názor Vás – Rožnováků. O budoucnosti Rožnova nemůže rozhodovat pár
nespokojených, kteří mají silnější hlasivky. I proto budeme nadále prosazovat
konání anket a průzkumů mezi občany, abychom měli reálné podklady a
skutečný většinový názor.
2. Moderní správa města – odborníci ve vedení
Moderní správa města v 21. století nemůže být založena na nahodilých
projektech nebo náladě zadavatele projektů,
kde záleží na tom, jak se kdo vyspal. Práce
vedení města musí být koncepční podložená
fakty a jasnými pravidly, která jsou připravena
odborníky a odsouhlasena politickou
reprezentací. Pro správnou činnost úřadu je
však potřeba mít obsazeny klíčové posty
skutečnými odborníky ve svém oboru tak, aby
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byli nejen tažnými koňmi celého úřadu, ale také motivujícími vedoucími či
kolegy, kteří umí vzájemně spolupracovat a vyhecovat tým městského úřadu
k maximálnímu výkonu. Skutečný odborník podává stabilně kvalitní výkon a
přichází s inovacemi vedoucími k zefektivnění výkonu veřejné správy.
Chceme ještě více zkvalitnit přípravu projektů a podkladů pro rozhodování
zastupitelstva i rady města – přizvat k tvorbě odborníky, zeptat se na názor
veřejnosti a hlavně – projekty zasadit do celoměstského pohledu a širších vazeb.
Chceme jít cestou moderní správy po vzoru chytré administrativy ze Skandinávie
nebo Velké Británie. Nabízíme do čela radnice vůdce (leadery), kteří jsou
přirozeným motorem směrem vpřed. Šéfové (bossové) jsou v 21. století spíše
relikvie.
3. Spolupráce místo hádek – shoda je cesta pro lepší Rožnov
Rožnov je město s nadprůměrnými lidmi, nadprůměrným životním standardem
a obrovským potenciálem. Čtyři roky jsme makali na tom, abychom nemuseli
ztrácet čas hlídáním si vlastních zad a obhajováním rozhodnutí, abychom místo
toho věnovali čas a energii společné práci na cestě vpřed. Snažili jsme se lidi
spojovat. A ač v posledních letech došlo k výrazné změně a posunu vpřed,
i nadále budeme pracovat na tom, aby se přestalo hrát na ty dobré a na ty zlé,
abychom v Rožnově začali tahat za jeden provaz. Je historicky dokázáno,
že mír a společná práce přináší více úspěchu než rozbroje a války. Je
matematickými modely spočítáno, že spolupráce je efektivnější než soupeření.
Náš přístup je postaven na spolupráci a spojování. Chceme spojit silné stránky
všech, přejeme si, aby každý chápal svou roli a chtěl přispět celku. Věříme, že i
když bude v zastupitelstvu osm nebo devět subjektů podobné síly, bude zde dost
těch, kteří chtějí pracovat pro město a tato snaha je spojí.
III.2

Do hloubky a podrobně – mnohem více než jen 7 priorit

1. Zlepšíme život na sídlištích
Budeme pokračovat v přípravě projektů revitalizace sídlišť, za 4 roky to opravdu
nešlo stihnout. Sídliště jsou jedním z největších dluhů města a téměř dvě třetiny
obyvatel města bydlí v bytech.
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Do konce roku 2019 postavíme 150 nových parkovacích míst, čímž pomůžeme
alespoň částečně vyřešit katastrofální situaci s parkováním na sídlištích. Další
projekty dochystáme k realizaci na roky 2020 a 2021.
Do tří let projde zeleň městských sídlišť revitalizací. Zaměříme se na rozvoj a
výsadbu zeleně, ale také na ošetření stávajících stromů. Je potřeba desítky
milionů a víme, jak na to čerpat Evropské dotace.
V souladu s aktuálními trendy doplníme plácky pro míčové sporty pro děti a
mládež a tolik potřebná dětská hřiště, která budou odpovídat svým vybavením
potřebám dětí a rodičů.
Koryčanské Paseky bezpečnější – důsledně budeme dbát na zvýšení bezpečnosti
na celém sídlišti a v domech s městskými byty nebudeme tolerovat neplatiče a
problémové nájemníky.
Dokončíme revitalizaci vnitrobloku na Kulturní ulici tak, aby se stal místem pro
setkávání a relaxaci všech obyvatel největšího sídliště v Rožnově.
V rámci všech jednání ke Kauflandu budeme bránit legitimní zájmy obyvatel
Jižního města a budeme důsledně dohlížet nad případnou realizací stavby.
Povolení Kauflandu však již není v našich rukou a rozhoduje se na kraji.
Opravíme povrch silnice i na zbývajícím úseku ulice 1. máje, tak aby
nedocházelo k nadbytečnému rušení jízdou aut po ulici.
Náměstí před bývalou Teslou si zaslouží rekonstrukcí. Dochystáme projekt
vytvářející kvalitní veřejný prostor, který rozšiřuje možnosti vyžití i zvyšuje
parkovacích stání.
2. Důstojně žít i zestárnout
Pro seniory musí fungovat dostupná doprava. V roce 2019 necháme zpracovat
analýzu možnosti zřízení efektivní MHD s bezbariérovými parametry.
Pohlídáme, aby do o té doby fungovalo senior taxi.
Populace města stárne – Rožnov musí být městem přátelským seniorům.
Rozšíříme nabídku seniorské karty ROSENKA a zřídíme pozici zmocněnce pro
seniorskou problematiku.
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Nadále budeme podporovat a rozvíjet dotační systém společného financování
sociálních služeb prostřednictvím Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, který
patří mezi nejoceňovanější ukázku dobré praxe nejenom na území Zlínského
kraje, ale i v rámci České republiky. Chceme zajistit moderní a dostupné služby
potřebným.
Doplníme chybějící lavičky po městě –
zpracujeme společně s občany mapu na
doplnění laviček. Dárci pak budou moci
pořízení
těchto
laviček
financovat,
a za odměnu na lavičku umístit svůj vzkaz či
věnování.
Spustíme stavbu domu s pečovatelskými byty. Pokud stát neřeší problematiku
bydlení, musí to udělat město.
Budeme aktivně prosazovat opravy a investice do městské polikliniky, která je
nejdůležitějším zdravotnickým zázemím pro naše občany. Naším cílem je
průběžná modernizace interiéru polikliniky a zachování atraktivity tohoto
zařízení pro lékaře i pacienty.
Pokusíme se rozšířit počty lékařů specialistů a jednat s lékaři o zkrácení čekací
doby v čekárnách.
Dokončíme realizaci bezbariérových tras po městě a budeme vytvářet tlak na
ostatní subjekty, aby také zajistili bezbariérovost.
Zajistíme dlouhodobou podporu města pro Senior centrum, aby zde aktivní
spolky mohly bez starosti o budoucnost fungovat.
Ve spolupráci s podnikateli budeme hledat cesty zřízení menších obchodů
v odlehlých lokalitách.
3. Bezpečné město – nejen na kole a autem
Parkování je velký problém města. Vzrůstající počet aut je fakt, se kterým
nebudeme bojovat, ale budeme ho řešit. Každý musí mít možnost rozumně
zaparkovat. Nechceme trestat rodiny za to, že mají auto a chtějí parkovat.
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Dotáhneme zbylé úseky chodníku v Tylovicích. Chodník chybí také na Dolních i
Horních Pasekách – nachystáme další úseky.
Nedovolíme zrušit příměstskou dopravu v Rožnově. Naopak budeme
prosazovat na základě probíhající studie kvalitnější pokrytí, které umožní mnoha
Rožnovákům nechat auto doma. Pokusíme se prosadit dopravu, alespoň pro
seniory a děti, za výrazně výhodnějších podmínek.
Podporujeme
zřízení
a
provoz
stacionárních a mobilních radarů na
území města s cílem zvýšení bezpečnosti
chodců a zklidnění dopravy.
Prověříme vhodnost nového stanovení
skutečných
hranic
města
na
příjezdových komunikacích, případně
snížíme maximální povolenou rychlost
v těchto lokalitách. Následně budeme
prosazovat, aby také v těchto místech
byly umístěny stacionární radary nebo
orientační měřící systémy. Dodržování
rychlosti zvýší bezpečnost na silnicích ve městě.
Považujeme za důležité mít osvětlené a bezpečné cyklostezky, které jsou pro
místní i turisty výchozí místo pro cesty na kole do různých koutů regionu.
Současné stezky je nutné doplnit o značení a další bezpečnostní prvky.
Budeme pracovat na rozšíření počtu cyklotras i do jiných směrů – Bystřička,
Frenštát pod Radhoštěm, Soláň.
Budeme dbát na to, aby se městská policie zaměřila především na bezpečnost
ohrožující přestupky oproti méně závažným porušením zákonů způsobující
„pouze“ omezení.
Prevence bezpečnosti je efektivnější cesta než tvrdá represe. Budeme
prosazovat realizaci preventivních opatření, přednášek a akcí, které budou
zaměřeny na děti, mládež, seniory a ženy všech věkových kategorií s tématy
sebeobrana, bezpečnost na silnicích nebo ochrana před „šmejdy“.
Jedním ze základních cílů v oblasti prevence je vybudování plnohodnotného
dopravního hřiště pro využití školek, škol i široké veřejnosti.
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Dořešíme potencionálně nebezpečné situace vznikající v ranních hodinách před
školkami a základními školami, a to například přijetím vhodných dopravních
opatřeních.
Pohlídáme přípravu i realizaci rekonstrukce železničního stanice Rožnov pod
Radhoštěm tak, aby se stala reprezentativním vstupem pro návštěvníky Rožnova
a především, aby se zvýšil komfort a bezpečnost pro Rožnováky cestující vlakem.

4. Rožnov přátelský rodině a mladým
4.1 Kvalitní školství

Chceme zvýšit bezpečnost žáků ve školách. Zabezpečíme vstupy do škol tak, aby
se co nejvíce eliminovala možnost vstupu potenciálně nebezpečných osob do
škol.
Jsme přesvědčeni, že vzájemné vztahy mezi školami by měly být založeny
na principu spolupráce, nikoliv uměle vytvářené konkurence. Díky spolupráci
škol lze snadněji dosáhnout
na finance z EU. Pod naším vedením
bude město pomáhat školám s
administrací projektů, což školám
usnadní cestu k získání tolik
potřebných financí.
Myslíme si, že je velmi důležité zvyšovat úroveň vybavení škol tak, aby
poskytovaly dětem co nejpodnětnější prostředí, které podpoří jejich přirozenou
zvídavost a rozšíří dovednosti a znalosti. Už příští rok nateče do našich škol přes
30 milionů Kč z Evropy. Takto investované peníze do našich dětí považujeme za
dobrý vklad pro jejich život a budoucnost města.
Dopravní hřiště je součástí výuky bezpečnosti dopravy pro děti. Během
posledních let jsme zřídili alespoň mobilní hřiště na zimním stadionu v měsíci
květnu. Naše školy tak nemusí jezdit do Valašského Meziříčí. Rožnov však
potřebuje trvalé dopravní hřiště. Víme kde ho umístit, víme, kde na něj získat
dotaci – do roka a do dne.
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4.2 Bydlení

Zvýšíme podíl startovacích bytů v městském bytovém fondu, aby mladí měli
šanci v Rožnově začít žít.
Víme, jak rozhýbat doposud paralyzovaný trh s bydlením. Nový územní plán,
jednání s vlastníky klíčových pozemků či hledání nových lokalit pro bydlení.
Pustíme se do toho!
Zachováme podporu města stavebníkům formou výkupu inženýrských sítí.

4.3 Sport je důležitá součást města

Rožnovu chybí městská sportovní hala. Oddíly se každoročně přetahují o hodiny
v tělocvičnách a halách. Nabídka sportu pro děti i dospělé je tak omezována.
V roce 2019 začneme chystat městskou halu a návrhy
probereme s Vámi.
V roce 2019 zrekonstruujeme sportoviště u základních škol 5.
května a Videčská. Venkovních sportovních areálů má město
dost, jejich stav je však špatný. Do roka a do dne napravíme.
Zaměříme se na přetvoření města v
souladu s moderními trendy, které
podpoří aktivní volnočasové vyžití dětí a mladých –
zajistíme udržování 3 vybudovaných venkovních
posiloven (workoutů) a doplnění o jednu další. Budeme
prosazovat malá sportoviště pro volnočasové vyžití
větších dětí.
Zaměříme se na stabilní prostředí ve financování
sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, protože
prací s mládeží vytváříme podmínky pro jejich rozvoj. Práce s mládeží
a budoucími aktivními Rožnováky je základem pro úspěšný rozvoj celého města.
4.4 Podpora lepšího života mladým a rodinám

Prosadíme slevovou kartu pro rodiny s dětmi na služby a zboží. Město má sílu
pomoci rodinám k lepšímu životu.
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Dovedeme do Rožnova velké koncerty, které tady léta chybí. Oživíme Rožnov!

5. Šetříme přírodu – využívejme přírodní zdroje
Budeme pokračovat v přelomové práci na zvyšování kvality života a zdraví města.
Rozdělit jde na tři oblasti:
a) Energetická efektivita a nezávislost
b) Přípravy na změny klimatu
c) Zdravé prostředí k životu
5.1 Energetika
Budoucnost je o energetické efektivitě a využití vnitřního potenciálu. Na
střechách městských budov je potenciál pro využití fotovoltaiky a tím dosažení
velkých úspor. Velký potenciál je i v bioodpadu, který by město mohlo použít jako
zdroj tepla.
Město potřebuje novou Koncepci energetiky s důrazem na využívání
obnovitelných zdrojů energie (výměna starých neekologických zdrojů energie za
ekologické a rentabilní, modernizace veřejného osvětlení, poradenství, Nová
zelená úsporám).
Prostřednictvím energetického managementu, energetika města a energetické
komise budeme trvale podporovat zvyšování energetických úspor pro všechny
budovy v našem městě, optimalizovat hospodaření s energiemi.
5.2

Přípravy na změny klimatu
Necháme zpracovat plán přípravy města na
změny klimatu – sucho, horko, kůrovec. Je toho
hodně, na co se nachystat. Pohlídáme využití
dešťové vody, zadržení vody pro další potřebu.

Zasadíme se za zvyšování množství vhodné a
odborně udržované zeleně na sídlištích, v centru
města i v okolí a vytváření podmínek pro její rekreační využití. Dále podpoříme
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novou výsadbu funkční zeleně podél komunikací, průmyslových areálů a při
regeneraci sídlišť a veřejných ploch.
Nedostatek vody, tak jako v celé České
republice, se projevuje i na Rožnovsku a situace
se bude nadále zhoršovat. Prioritou je boj proti
suchu. Podpoříme budování tůní, mokřadů či
malých vodních nádrží, musíme zlepšit
hospodaření s vodou v krajině (její udržení v
krajině a zabránění vysychání) nebo šetřit vodu v průmyslových objektech a lépe
hospodařit s dešťovou vodou, aby nestékala jenom do kanalizace (nádrže na
dešťovku) a následně do vodních toků a pryč z regionu.
Není dobře, že jsou v Rožnově oblasti bez dodávky pitné vody. Dotáhneme
přípravu výstavby vodovodu na Horní Paseky a získáme na jeho výstavbu dotaci.
V rámci řešení Tyršova nábřeží budeme požadovat funkční protipovodňová
opatření minimálně na Q50, ideálně Q75.
5.3 Zdravé prostředí k životu
Budeme spolupracovat na zavedení efektivního systému likvidace odpadu
(zejména biologicky rozložitelného). Podpoříme investice do prevence vzniku
odpadu, do systému sběru a recyklace a tím maximálního snížení podílu odpadu,
který bude likvidován. Cílem bude upravit systém hospodaření s trávou,
bioodpadem ze zahrad, parků a městských lesů, který je možné dále využít.
Prověříme ekonomické možnosti efektivního zpracování odpadu na území města
s možností následného využití vzniklé energie ze zpracování pro potřeby města
a jeho obyvatel. Zvážíme možnosti vybudování kompostárny nebo malé
bioplynové stanice.
I když je Rožnov na špici v třídění odpadu, chceme dále zavádět motivační
systém pro občany na třídění odpadů a vyšší zapojení nezaměstnaných na
likvidace „černých“ skládek a údržbu zeleně.
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Dořešíme problematiku sběrných míst komunálního odpadu, která jsou
pravidelně přeplněna, a to například častějším vývozem, zvýšenou kontrolou,
doplněním o sběrné nádoby nebo
vybudováním nových sběrných míst ve
vhodných částech problémových lokalit.
Podpoříme realizaci konkrétních opatření
pro snížení negativních vlivů dopravy na
ovzduší ve městě a na zvýšení efektivity
dopravy vzhledem k dopadům na životní prostředí (elektromobilita,
cyklodoprava, seniortaxi, MHD).
Pohlídáme zavedení monitorování kvality ovzduší (hlavně PM10) a budeme
informovat občany o stavu ovzduší a navrhovaných opatřeních.

6. Chceme se bavit, inspirovat i táhnout za jeden provaz
Kulturní centrum je pro město klíčové, jeho příprava je komplikovaná. I nadále
je pro nás důležité, aby na podobě Kulturního centra a realizaci byla široká
politická shoda. Chceme si pohlídat firmy, které ho budou stavět. Budeme
důslední v rozpočtech, kvalitě, odborné stránce stavby i provedení. Kulturní
centrum musí stát. Kulturní centrum však nesmí stát ani jednu zbytečnou korunu
navíc, i jinde jsou peníze potřeba.
Zavedeme DNY MĚSTA, velkou společenskou akci pro každého Rožnováka.
Chceme, aby žil touto akcí celý Rožnov a
oslavili jsme s ní společně naše krásné město.
DNY MĚSTA jsou v našich partnerských
městech vždy velkým svátkem a časem
setkávání se.
Ještě v letošním roce oslaví Rožnov v centru
města Vánoce. Chceme, aby naše město žilo
Vánocemi, jako skutečné srdce Valašska. Zajistíme vánoční trhy a kulturní
program s nimi spojený.
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Chceme diskutovat systém dlouhodobých grantů, podporujících činnost spolků
vytvářejících unikátní kulturní tvář města. Dlouhodobé záruky pro žadatele
přinesou více jistoty těm, kdo dávají kus svého života do spolkové činnosti.
Chceme prosadit novou kulturní strategii, která umožní rozvoj místní originální
kultury a identity města jako líhně talentů. To nám však nebrání v tom, aby do
našeho města jezdili vystupovat ti nejlepší současní umělci všech žánrů a město
v rámci své činnosti podporovalo pořádání koncertů a zábavy masové kultury.
Zasadíme se, aby město oslavovalo a vzpomínalo na události přímo spojené
s naší historií a na výročí těchto událostí uspořádalo odpovídající kulturní
program.
Dotáhneme přístavbu městské knihovny – už je to roky potřeba.
Chceme prosadit Rožnov jako město se zásadním vlivem na rozvoj ubytovacího
turismu, abychom na cestovním ruchu vydělávali a vytvářeli v něm pracovní
místa. Taky chceme turisty do publika kulturních akcí, aby pomohli financovat
naši kulturu.
Chceme řídit a uhlídat všechny negativní vlivy turismu: přetížená doprava, plná
parkoviště apod. Turismus má městu prospívat, ne ho zatěžovat. Budeme
například podporovat pohyb turistů po městě městskou dopravou nebo
dopravou ze záchytných parkovišť, abychom ušetřili parkovací místa v centru.
Dotáhneme zřízení městské tržnice, město naší velikosti si ji zaslouží.
7. Průhledné vedení a hospodaření města a městských společností
Ještě vylepšíme systém pravidelných kontrol výhodnosti dlouhodobých smluv.
Cenový vývoj je kontinuální proces a je třeba hlídat hospodárnost a efektivitu.
Zajistíme, aby principy průhledného hospodaření byly přeneseny i na městské
společnosti. Městský úřad v uplynulých letech přijal řadu opatření spočívajících
ve zprůhlednění hospodaření (nová směrnice o zadávání veřejných zakázek,
zveřejňování smluv).
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U jednatelů městských společností zavedeme pravidelné rekonkurzy
v šestiletých cyklech tak, aby i po letech ve funkci
tito výkonní manažeři přicházeli s novými nápady
a vizemi pro příští období. Tímto chceme zaručit
neustálé posouvání společností dále.
Po důkladném prověření činností a ekonomické
výhodnosti
zvážíme
založení
městských
technických služeb, jež by prováděly základní
údržbu, kterou nyní město objednává u externích
dodavatelů.
Jedna z cest pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu na nákup
vybraných komodit může vést přes elektronické nástroje (e-tržiště). Využitím
služeb kvalitních certifikovaných e-tržišť bude zajištěno, že všechna komunikace
související s veřejnou zakázkou bude probíhat v rámci aplikace elektronicky,
bude archivována a bude vždy dostupná. Seznam veřejných zakázek bude
veřejně dostupný na profilu zadavatele přímo na e-tržišti. Zavedení této
elektronické agendy bude podmíněno snížením administrativní zátěže již tak
přetíženým zaměstnancům městského úřadu a zefektivnění procesů zadávání a
vyhodnocování veřejných zakázek.
8. Na úřad jednoduše a třeba i po síti, moderní úřad
Zavedeme plné elektronické podání pomocí webových formulářů tak, aby
kontakt občana s úřadem byl maximálně jednoduchý, a současně budeme nadále
požadovat, aby elektronické systémy ve správě města dokázaly importovat
data z doručených podání, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže
úředníků.
Orientace na městských webových stránkách stále není podle našich představ.
Zrealizujeme úpravu webových stránek města tak, aby splňovaly podmínky
přehlednosti, snadnosti a dostupnosti, a to při efektivnosti a účelnosti
vynakládaných nákladů nejen na vytvoření nebo úpravu webového prostoru, ale
i jeho celkovou správu a provoz.
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Nadále se budeme snažit zkvalitnit služby občanům ve formě rezervačních
systémů na jednotlivé nejvytíženější odbory tak, aby občan trávil v prostorách
úřadu minimum času.
Maximálním využitím elektronických nástrojů pro
komunikaci a elektronických podpisů snížíme
náklady na administraci a doručování dokumentů.
Elektronická
komunikace
bude
pro
nás
preferovaným způsobem.
Zpřehledníme systém zveřejňovaných informací na
úřední desce a zpřístupníme tyto dokumenty i handicapovaným spoluobčanům
například systémem, jež dokáže nevidovým přečíst aktuální obsah úřední desky.
Budeme prosazovat zřízení tzv. front office – jednoho místa, jedné přepážky pro
vyřízení všech požadavků.
Budeme spolupracovat s podnikateli ať už formou tzv. podnikatelských snídaní
(neformální setkání s podnikateli), pravidelnými schůzkami se zástupci Sdružení
průmyslový areál nebo zapojováním aktivních podnikatelů do poradních orgánů
rady města.
9. Kde na to vezeme?
Tohle Vám jiné programy nenabídnou. Plány jsou jedna věc a realita druhá.
Obzvlášť, když je potřeba peněz. Jsme rádi, že v týmu máme experta na čerpání
dotací a strategické plánování a zároveň našeho lídra Honzu Kučeru. Můžeme
pak připravit programový plán v penězích. Následující tabulka ukazuje odhady
výše výdajů na realizaci tohoto programu a proti nim staví předpokládané
dotace, úvěr na výstavbu kulturního centra, zdroje našetřené na výstavbu
kulturního centra či knihovny a samozřejmě daňové zdroje města během čtyř let.
Plánujeme investovat během čtyř let do města přes půl miliardy korun a téměř
200 milionů Kč z dotací. Bude to makačka – ale víme dobře o každé dotaci a jejich
podmínkách. Toto je reálný plán.
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Tabulka je v milionech korun.
Položka
Celkové výdaje
Dotace
Úvěr
Rezervy (kulturní
rezerva, IPR)
Zdroje města
(investice, opravy)
Celkem zdroje

2019
100
40

2020
223
48
50
65

2021
106
46

2022
113
53

Celkem
542
187
50
65

60

60

60

60

240

100

223

106

113

542

Tak co, už jsme Vás přesvědčili? Jsme číslo 7, jsme nejvyváženější kandidátka s
nejkomplexnějším předvolebním programem. Dejte nám sílu ve volbách a
budou se dít věci, to Vám slíbit můžeme a chceme.
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