SNK Sdružení nezávislých Kopřivnice
priority pro volební období 2018 – 2022
SNK není ani politická strana ani jednostranně zaměřené seskupení. Naopak, jsme lidé, které spojuje
dlouhodobě zájem o dění v našem městě a smyslem naší kandidátky je rozvoj Kopřivnice a obcí Lubiny,
Vlčovic a Mniší, aby byly příjemným a fungujícím domovem pro všechny generace.
Máme město v krásném prostředí, které chceme chránit, s infrastrukturou, kterou chceme rozvíjet
a vyspělým školstvím, kterým chceme dát budoucnost našim dětem.
Chceme město zajišťující svým občanům dobrou práci, sport i zábavu. Město, kde se dobře postaráme
o naše seniory a dopřejeme jim důstojné a činorodé stáří.
Na naší kandidátce jsou lidé, kteří zde žijí a ve svých profesích se řadí k odborníkům. Svůj vztah ke svému
městu a profesní schopnosti chtějí poskytnout při práci v zastupitelstvu města a podílet se tak na práci
ve prospěch města a jeho místních částí.

Deset důvodů, proč volit SNK – deset cílů, kterých chceme dosáhnout
1) Chceme město s živým, příjemným a funkčním centrem
 Revitalizaci centra města, což pro nás bude nejvýznamnější investicí nastávajícího období. Jeho
rekonstrukci ve funkční prostor, který bude příjemným místem k setkávání, s upraveným kulturním
zázemím umožňujícím pořádání akcí pro občany města i turisty – efektivní využití prostoru,
předláždění ploch, úpravu zeleně, instalaci městského mobiliáře, rozvoj restauračních i kulturních
služeb a vybudování navazujícího parkování.
 Revitalizaci parku Edvarda Beneše – úpravu zeleně, vybudování dětského hřiště

2) Chceme smysluplné využití budovy ZŠ Náměstí pro podporu vzdělanosti
 Rekonstrukci a revitalizaci budovy ZŠ Náměstí a její využití pro činnost Městské knihovny včetně
aktivit, které zastřešuje např. Akademie třetího věku

3) Chceme inspirující a přívětivé prostředí pro naše školáky a jejich učitele
 Pokračování v rekonstrukcích školské infrastruktury – sociální zařízení, bezbariérovost, přívětivé
prostředí

4) Chceme město zajišťující příjemné a důstojné bydlení
 Pokračování v revitalizacích kopřivnických sídlišť – chodníky, mobiliář, parkování
 Pokračování v revitalizaci veřejné zeleně
 Podpoření nové výstavby bytových a rodinných domů formou podílu na společné infrastruktuře

5) Chceme zdravé životní prostředí, město rozvíjející se v souladu s přírodou
 Odkanalizování místních částí Vlčovic a Mniší
 Realizaci opatření zajišťujících udržení vody v území a protipovodňových opatření

6) Chceme prosociální a bezpečné město pečující o všechny generace
 Vybudování a zajištění provozu Domova pro seniory včetně služby Domova se zvláštním režimem
 Podpoření neziskových organizací zajišťujících sociální služby pro občany města
 Pokračování v bezbariérových úpravách komunikací a veřejných prostor

7) Chceme motivující prostředí pro trávení volného času dětí i dospělých
 Spolupráci se sportovními kluby při přípravě dotačních pravidel podpory sportu i možných investičních
záměrech do revitalizace sportovišť
 Rekonstrukci koupaliště – naši prioritu v oblasti sportu
 Podpoření kulturního života ve městě i místních částech

8) Chceme radnici sloužící občanům a budující město pro příští generace
 Zajištění zvyšování kvality a efektivity práce radnice ve prospěch občanů, zavádění nových forem
využívání služeb radnice občanem a zkvalitňování obsluhy, elektronizace veřejné správy
 Rozvoj informačních a komunikačních technologií

9) Chceme město komunikující a spolupracující
 Vstřícnou komunikaci radnice s občany, organizacemi a firmami ve městě
 Podporu spolupráce, společenského a komunitního života

10) Chceme, aby jméno Kopřivnice mělo dobrý zvuk
a občané mohli být na své město hrdí.

Na splnění těchto našich cílů jsme připraveni pracovat.

