Volební program pro komunální volby 2014
v Rožnově pod Radhoštěm

Vítejte,
jsme upřímně rádi, že jste si otevřeli náš volební program pro
komunální volby 2014. Jaké jste pro to měli důvody? Cítíte, že
Rožnovu chybí nová energie? Nejste spokojeni s některou oblastí
v našem městě? Jste jen zvědaví? Nebo jako zástupce jiné politické
strany chcete inspiraci? Ať je Váš důvod jakýkoli – jsme moc rádi, že
jste tak učinili.
Dokument je rozdělen na dvě části. První část zachycuje naše hlavní
myšlenky – nový přístup ke správě města, což jsou témata jako
spolupráce, vtažení občanů do hry, moderní řízení nebo miliony
korun úspor na provozu úřadu. Část druhá jde do morku kosti – nabízí
konkrétní řešení zlepšení stavu života v našem městě – například
parkování, dětská hřiště, podpora sportu nebo vyřešení budoucnosti
kina Panorama. Představení našich kandidátů – srdcařů a odborníků
najdete

na

webu

http://www.nezavisliroznovaci.cz/nezavisli-

roznovaci. Snad Vás čtení zaujme.
Závěrem dovolte vyjádřit naše přání, abyste svou aktivitu přetavili
také v účast ve volbách. Ta je totiž ještě důležitější.
Nechť Rožnov dostane to nejlepší pro budoucnost.

Vaši Nezávislí Rožnováci
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I.

Jak to myslíme?

a) Spolupráce místo hádek
Rožnov je město s nadprůměrnými lidmi, nadprůměrným životním standardem
a obrovským potenciálem. Poslední období však trávil v hádkách, zákopových a žabomyších
válkách. Trestuhodné není udělat chybu, udělat chybu je lidské. Trestuhodné je zahazovat
potenciál.

Pokud

malý

hokejista

s

talentem

Jaromíra Jágra začne trávit čas šarvátkami, hádkami
a zahálením, je jasné, že z něj nebude to, na co měl.
A to samé se děje v Rožnově. Někteří razí taktiku:
když nevládnu, budu škodit. Jiní na to odpovídají:
když škodíš, nebudu tě poslouchat. A tak se místo
spolupráce všech za společným cílem tráví hodiny,
dny, týdny a v posledním volebním období dokonce roky řešením sporů, žalob a osobních
útoků.
Přáli bychom si, abychom nemuseli ztrácet čas hlídáním si vlastních zad a obhajováním
rozhodnutí, abychom místo toho věnovali čas a energii společné práci na cestě vpřed.
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. Když chci
upéct dobrý dort, musím také spojit více ingrediencí. Cukr by mohl říci: „Já jsem jediný
sladký, upeč dort ze mě“. Vajíčko může říci, že bez něj to nebude držet pospolu a nejlepší
dort bude z něj. A co mouka? Ona je přece základ každého pečení. Jak by pak dort jen
z mouky nebo jen z cukru vypadal a chutnal? Chceme spojit silné stránky všech, přejeme si,
aby každý chápal svou roli a chtěl přispět celku. Chceme prostě pomoci upéct ten nejlepší
dort pro Rožnov. Věříme, že i když bude v zastupitelstvu deset nebo jedenáct subjektů
podobné síly, bude zde dost těch, kteří chtějí pracovat pro město, a tato snaha je spojí.

b) Rozhodujte po volbách i vy
Zvolte nás a volíte sebe. Chceme občanům umožnit vyjádřit svůj názor nejen ve volbách, ale
i poté. Rožnov v minulosti investoval nemalé peníze do velkých projektů (například zimní
stadion), na které si ještě musel půjčit a dluhy splácí dodnes. Proč se zastupitelé nezeptali
veřejnosti, zda o investici stojí? U každé velké investiční akce v první řadě zajistíme
komplexní analýzu a komplexní projednání s odborníky a veřejností. Poté bude následovat
informační kampaň vedená na náklady města informující o plusech a mínusech. O realizaci
klíčových akcí rozhodnete Vy sami v referendu spojeném s některými volbami, aby
referendum nezatížilo městský rozpočet.
Chceme měřit štěstí místo hrubého domácího produktu. Lidský život není jen o ekonomice
a statistických číslech, ale mnoha dalších oblastech. Po vzoru několika úspěšných států
chceme

zavést
štěstí“.

Budeme

pravidelné

měření

„městského
provádět

měření

kvality života, abychom znali
Vaše

potřeby.

Bez

znalosti

spokojenosti občanů nemůžeme
dobře plánovat další projekty.
Ve

spolupráci

s

vysokými

školami připravíme metodiku měření kvality života a následně ve spolupráci s nimi
a případně také místními středními školami provedeme měření kvality života a jeho
vyhodnocení. Svým hlasem nám řeknete, na co se máme více zaměřit.

c) Chceme, ať nás kontroluje nejen opozice, ale i vy
Nechceme, ať nás kontroluje jen opozice, ale i vy – Nezávislí Rožnováci se jednoznačně staví
za zveřejňování a archivaci videozáznamů z jednání zastupitelstva. Prosadíme, aby byly
online přenášeny záznamy z jednání zastupitelstva a tyto přenosy pak byly archivovány.
Zajistíme možnost zpětně dohledat přítomnost zastupitelů na jednání zastupitelstva i jejich
hlasování. Kontrola volených zástupců ze strany Rožnováků je opodstatněná a Rožnováci
mají právo sledovat, jak se mění jejich vložená důvěra v činy.

Chceme, aby se občané mohli seznámit s podklady na jednání zastupitelstva, a tak tyto
podklady s dostatečným předstihem chceme zveřejňovat na webu města. Je však nutné
počítat s určitými omezeními týkajícími se například ochrany osobních údajů.

d) Kvalita před kvantitou
Ve městě se za poslední roky vybudovalo nemálo – od chodníků přes Jurkovičovu rozhlednu, rozšíření
koupaliště až po nový skatepark. Město také dohnalo skluz v čerpání prostředků. Z podprůměrného
města se vyhouplo něco málo nad průměr. Celkově miliony
korun z EU jsou dobrým výsledkem. To, co bychom chtěli
k milionům přidat, je také kvalita samotných projektů. Aby
se nestalo, že například Jurkovičova rozhledna, ač je dobrým
počinem, po výstavbě nedisponuje elektřinou, sociálním
zařízením ani topením. Aby se nestalo, že se udělá nový
skatepark, ale je prakticky nefunkční, protože prostor pro něj
je tak malý, že se na překážkách nedá téměř jezdit. Chceme
zkvalitnit přípravu projektů – 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 (leadry), kteří jsou přirozeným motorem směrem vpřed.
Šéfové (bossové) jsou v 21. století spíše relikvie.

II.

Hlavní body programu

A.

Neutěšená situace sídlišť
•

Do konce roku 2015 postavíme 100 parkovacích míst, čímž pomůžeme alespoň částečně
vyřešit katastrofální situaci s parkováním na sídlišti na Lázu.

•

Ihned začneme připravovat projekty revitalizace sídlišť, abychom využili vypsaných
dotačních titulů.

•

Zkvalitníme nabídku pro pejskaře. Především se jedná o rozmístění psích odpadkových košů,
na nichž budou sáčky na psí výkaly. Myslíme si, že současný stav je nefér nejen vůči
pejskařům, kteří platí značné peníze do městského
rozpočtu, aniž by z toho měli nějaký větší užitek,
ale také pro všechny ostatní obyvatele na sídlištích,
kteří dlouhodobě upozorňují na problém s psími
výkaly všude možně, dokonce i v místech, kde si
mají hrát děti.

•

Zaměříme se na rozvoj a výsadbu zeleně na sídlištích, která postupně mizí na úkor betonu.

•

V souladu s aktuálními trendy vytvoříme dostupné veřejné venkovní posilovny,
streetballová a dětská hřiště, která budou odpovídat svým vybavením potřebám dětí
a rodičů a budou ohraničeny alespoň nízkým plotem chránícím hřiště proti vniknutí psů
a jiných zvířat.

B.

Fungující moderní školství
•

Chceme zachovat současnou nabídku mateřských a základních škol zřizovaných městem.
Zásadně se neztotožňujeme se závěry školní optimalizační
komise, která pracovala v roce 2011 a navrhovala rušení
některých 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 vzhledem k situaci na trhu práce je žádoucí materiální podpora výuky
technických a přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol. Takto investované
peníze do našich dětí považujeme za dobrý vklad pro jejich život a budoucnost města.

C.

Rozvoj a udržitelnost sportu
•

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.

•

Budeme naplňovat schválenou Koncepci sportu, která definuje strategii rozvoje sportu na
území města. Ignorováním koncepce dochází k nekoncepčním krokům a systémovým
pochybením při financování sportu, kdy jsou protěžovány vybrané sportovní kluby
a organizace na úkor ostatních.

•

Ihned po nástupu na radnici zahájíme práci na analýze současného využití tělocvičen
a potřebách sportovních klubů. Cílem bude vytvořit dostatečné kapacity pro sportování
uvnitř v zimních měsících.

•

Vidíme velký problém i ve stavu venkovních sportovišť v Rožnově, kdy řada z nich je již ve
velmi špatném stavu. Chceme postupnou obnovu sportovní infrastruktury tak, aby
odpovídala dnešním požadavkům sportovců.

D.

Aby tu mladí chtěli žít…
•

Podpoříme vznik vnitřních heren pro trávení volného času rodin
s dětmi v případě špatného počasí. Rožnov, ač nabízí spoustu
kreativního vyžití, tak možnosti dětské herničky v Rožnově chybí a rodiče
v takovém případě město opouštějí a odjíždějí za zábavou jinam.

•

Budeme chtít funkční skatepark, kde se bude moci skejtová kultura
řádně rozvíjet. Skejtová kultura se v Rožnově vyvíjí již od 90ých let minulého století, a ačkoliv
zde již bylo několik pokusů o vytvoření slušného zázemí pro tuto skupinu obyvatel, tak vždy
dopadly minimálně s velkým ALE!!! Chceme konečně dořešit přetrvávající problém
skateparku a napravit současnou situaci, kdy sice město komunitě před volbami nabídlo
prostor, avšak ten je svými rozměry zcela nevyhovující.

•

Vytvoříme podmínky pro podporu a pomoc s čerpáním prostředků z Evropské unie na
vzdělávání i mimoškolní výchovu.

•

Budeme podporovat budování rodinných domů formou výkupu inženýrských sítí.

•

Zaměříme se na přetvoření města v souladu s moderními trendy, které podpoří aktivní
volnočasové vyžití dětí a mladých – venkovní posilovny, venkovní lezecké stěny, malé
sportoviště pro volnočasové vyžití.

•

Podpoříme komunitní život. Pokud místní komunity a skupiny dobrovolníků navrhnou
svépomocný projekt na zvýšení kvality života v Rožnově (výsadbu zeleně, úpravu veřejného
prostranství, dobudování chodníčků), město podpoří tyto skupiny pořízením materiálu.

E.

Myslíme na seniory a potřebné
•

Navrhneme rozšíření grantového systému města o oblast volnočasového vyžití
a celoživotního vzdělávání.

•

Doplníme chybějící lavičky po městě – necháme zpracovat v architektonické soutěži návrh
typické rožnovské lavičky s jedinečným designem,
vandaluvzdorné

a

nenákladné

na

pořízení.

Poté

zpracujeme společně s občany mapu na doplnění laviček.
Dárci pak budou moci pořízení těchto laviček financovat
a za oděnu na lavičku umístit svůj vzkaz či věnování.
•

Otevřeme otázku vytvoření městské hromadné dopravy včetně bezbariérových parametrů.

•

Dokončíme realizaci bezbariérových tras po městě a budeme vytvářet tlak na ostatní
subjekty, aby zajistili bezbariérovost.

•

Zaměříme se na zlepšování úrovně a rozšíření nabídky potřebných sociálních služeb,
vytvoření podmínek pro systémové financování
poskytovatelů

sociálních

služeb.

Ukotvení

pravidel účelné a ekonomicky únosné podpory
sociální oblasti města, podpora investičních
a neinvestičních akcí města, které maximalizují
využití dotací z fondů Evropské unie a jiných
zdrojů.
•

Za důležité považujeme informování veřejnosti o aktivitách v komunálních službách
a zapojení veřejnosti do aktivit s poskytovateli sociálních služeb.

•

V oblasti bytové politiky chceme podporovat vhodné bydlení pro seniory (zřízení bytů
zvláštního určení, byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbariérové, rovněž byty
pro seniory v nouzi). Pokusíme se zavést program podpory přestavby bytů pro seniory
a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít v prostředí, na které jsou zvyklí.

•

Podpora vzdělávacích aktivit pro seniory (typu Univerzita třetího věku), výuky počítačové
gramotnosti seniorů, vyučování cizím jazykům (za zvýhodněné ceny, s využitím sítě SŠ).

F.

Životní prostředí – město pro život
•

Zaměříme se na zvyšování energetických úspor a optimalizace hospodaření s energiemi.
Cestou ke zvyšování energetických úspor je dokončení procesu zateplování obecních budov
a bytů. Aktualizujeme Akční plán k Územní energetické koncepci města a zhodnotíme
navázání na projekt ASPIRE. Jednou z možných cest je zvážení možností a podmínek pro vznik
Energeticky soběstačného města.

•

Prioritou ve 21. století je efektivní systém likvidace odpadu (zejména biologicky
rozložitelných). Je potřeba upravit systém hospodaření s trávou, bioodpadem ze zahrad,
parků a městských lesů, který je možné dále využít. Zvážíme možnosti vybudování
kompostárny nebo malé bioplynové stanice.

•

Realizace opatření pro snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení efektivity dopravy
vzhledem k dopadům na životní prostředí.

•

Podpoříme zpracování generelu zeleně (především v oblasti funkční zeleně podél
komunikací, průmyslových areálů a regenerace sídlišť a veřejných ploch). 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.
•

Chceme zavádět motivační systém pro
občany na třídění odpadů a vyšší zapojení
nezaměstnaných

na

likvidace

„černých“

skládek a údržbu zeleně.
•

Pokusíme se provést alespoň jednorázové monitorování kvality ovzduší (hlavně PM10) ve
frekventovaných místech Rožnova (křižovatky, náměstí, sídliště).

G.

Pracovní místa a ekonomický růst
•

Rozšíříme spolupráci s podnikateli ve městě včetně spolupráce se Sdružením průmyslového
areálu.

•

Podpoříme projekty spolupráce základních škol se středními školami a podnikateli s cílem
zvýšit zájem žáků o technické obory.

•

Budeme iniciovat projekty financované z EU na rekvalifikaci a podporu rovných příležitostí
na trhu práce.

•

Provedeme analýzu podnikatelských nemovitostí na Rožnovsku a centralizujeme jejich
nabídku pro potenciální investory.

H.

Cestovní ruch
•

Město musí být hlavním aktérem koordinace kulturních a turistických akcí a být iniciátorem
tvorby kalendáře kulturních a společenských akcí.

•

Ve městě je kvalitní infrastruktura a nabídka služeb – aktivity musí směřovat k využití této
infrastruktury a její naplnění návštěvníky – pořádání akcí, festivalů, dětských dnů aj.
Koordinace aktivit soukromých podnikatelů v cestovním ruchu pod záštitou města.
Výpomoc s propagací a vzájemná prospěšnost pro širší využití kapacit všech zařízení
a hlavně zvýšením průměrné délky pobytu návštěvníků vč. zvýšení počtu jich samotných.

•

Maximální využívání a propagování informačního centra jako místa koncentrace všech
informací o dění ve městě a nabídce služeb. Ideálně mobilní aplikace s GPS lokalizací
a návrhem programu. Různé druhy balíčků aktivit pro různé cílové skupiny. Podpora
podnikatelů v zapojení se do centrální databáze.

•

Je potřeba dotvořit nabídku volnočasového vyžití v případě nepřízně počasí – jedná se
o jednu z nejslabších částí nabídky ve městě.

•

I.

Dobudování cyklotras po městě a jejich dobrá údržba a vybudování parkovacích věží na kola.

Chceme být kulturní město
•

Kulturní centrum je před volbami velice diskutované téma. My výstavbu nového kulturního
centra neslibujeme. Před takovýmto rozhodnutím musí být udělána detailní analýza
současného stavu, potřeb místních organizací a budoucí využitelnost. Je možné, že se
dozvíme, že žádné kulturní centrum nepotřebujeme a bude stačit rozsáhlejší rekonstrukce
stávajícího kina nebo z analýzy vzejde ještě úplně jiné řešení.

•

Jsme pro uzavření smluvního vztahu s Valašským muzeem v přírodě ohledně pronájmu
prostor Janíkovy stodoly za oboustranně výhodných podmínek. Město tak získá alespoň
dočasně reprezentativní prostory pro pořádání různých kulturních akcí.

•

Rožnov je znám řadou kulturních akcí, avšak jedná se především o akce Valašského muzea
v přírodě. Současně jsou v Rožnově pořádány akce různými soukromými subjekty. Chceme,

aby se na pořádání kulturních akcí podílelo celé město. Takovéto akce mohou do města
přitáhnout více turistů, kteří se sem budou opět rádi vracet za kulturním zážitkem.

J.

Průhledné financování města – veřejné zakázky
•

Prosadíme snížení limitu povinně zveřejňovaných veřejných zakázek na internetových
stránkách města a profilu zadavatele minimálně na 250 000 Kč bez DPH.

•

Zavedeme využívání elektronických nástrojů pro práci s veřejnými zakázkami (nejen profil
zadavatele). Jedna z cest pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu na nákup
vybraných komodit povede přes elektronické nástroje (e-tržiště). Využitím služeb
certifikovaného e-tržiště 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.

•

Jednou ročně uveřejníme objem finančních prostředků vynaložených na základě veřejných
zakázek malého rozsahu, podlimitních veřejných zakázek, nadlimitních veřejných zakázek,
a to včetně veřejných zakázek uzavřených na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

•

K.

Budeme dodržovat základní pravidla 3E – hospodárnost, účelnost, efektivita.

Vyřizujte na úřadě z tepla svého domova
•

Formuláře na webu města musí mít lehce vyplňovatelný formát s tím, že se s formulářem
musí dát pracovat tak, aby se nerozbila jeho struktura. Není nutné mít na webu umístěn
upravitelný dokument (doc, odt), pokud ve formuláři vypisuji jen některá políčka, případně
užívám volbu ANO/NE. Řešením je vytvoření například PDF formulářů, které budou přímo
určené k vyřízení.

•

Formuláře ve formátu PDF na webu města jsou pouhými obrazy papírových formulářů.
Elektronizací těchto formulářů usnadníme vyřizování nejen občanům, ale i samotným
úředníkům, kteří budou moci s elektronickou verzí formuláře pracovat. Cílem je jednoduchá
a rychlá práce s daty, která by měla být lehce importovatelná do vnitřních systémů úřadu
a státu.

•

V rámci rezervačního systému budeme chtít zavést možnost vložení dokumentu k vyřízení,
kdy Rožnovák bude moci z domu předpřipravené formuláře, kde zákon vyžaduje vlastnoruční
podpis žadatele, vložit. Na sjednané schůzce budou dokumenty úředníkem vytištěny
a následně žadatelem podepsány.

L.

Efektivně řízený úřad dostupný občanům
•

Navrhujeme vznik dvou neziskových organizací založených městem (OPS). Do první
vyčleníme pracovníky odboru Rozvoje. Vznikne možnost posílení této strategicky důležité
části samosprávy, zvýšení pružnosti práce (nebudou omezováni byrokratickými procesy)
a k otevření možnosti získat prostředky z EU na financování mezd a dalších výdajů těchto
zaměstnanců. Druhá OPS bude posílením práce
odboru školství. Cíle bude podpořit spolupráci škol
(spolupráce mezi pedagogy, olympiády, skupina na
výměnu zkušeností ve výuce a hlavně čerpání
prostředků z EU). Tímto opatřením jsme schopni
snížit provozní náklady samosprávy o jeden až tři
miliony korun ročně a posílit lidské kapacity v těchto
oblastech.

•

Zavedením řízení rozvoje lidských zdrojů docílíme vyšší míry profesionality úředníků. Řízení
lidských zdrojů bude spočívat v externím a interním tréninku a vzdělávání, ale také
dlouhodobém plánování potřeb lidských zdrojů úřadu. Řízení lidských zdrojů je nutné chápat
jako strategickou oblast řízení, nikoliv jen splnění povinného vzdělávání a odměňování.

•

Součástí efektivního řízení úřadu je zavedení objektivního a transparentního systému
hodnocení zaměstnanců s přímou vazbou na jejich odměňování.

•

Doporučíme v maximální možné míře, tj. v případech, kdy to bude možné a nebude to mít
vliv na efektivní práci úředníků, využívání svobodného (open source) software, což přinese
úsporu finančních prostředků vynaložených na nákup licencí v řádu desítek tisíc korun.

•

Provedeme analýzu úředních hodin tak, aby bylo možné zohlednit časové možnosti občanů,
a ti měli přijatelnější možnost vyřízení svých požadavků.

•

M.

úředníkem vytištěny a následně žadatelem podepsány.

Rožnov s fungující dopravou
•

Město musí plně spolupracovat se státem při dořešení křižovatky u Janíků.

•

Počet aut neklesne a počet mostů přes řeku nevzroste. Abychom snížili nebo alespoň zastavili
ucpávání klíčových komunikací, navrhujeme vybudovat infrastrukturu pro cyklisty. Od
cyklotras po městě (v případě chodníků na obou stranách silnice je možno jeden nahradit
cyklotrasou nebo lze cyklotrasu vytvořit pásem v rámci silnice) až po bezpečné uložení kol.
V rámci města navrhujeme vybudovat parkovací věže, kde je možno bezpečně uložit kolo.

•

Chtěli bychom otevřít i otázku MHD nebo alternativní dopravy pro seniory a sociálně
potřebné, která by byla finančně dostupná.

•

Obrovským problémem je také statická doprava – parkování. Primárně se zaměříme na
parkování na sídlištích, následně pak na další potřeby v parkování ve městě.

•

Prioritou pro nás bude realizace opatření koncepce dopravy a případně dopracování
upřesňujících studií zaměřených na jednotlivé segmenty dopravy.

