VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Patříme ke všem, kteří chtějí pro sebe, své děti a vnuky nacházet v mikroregionu Kopřivnice přátelský a bezpečný prostor k životu a všestranné seberealizaci.
Chceme se s tradičním a stále platným heslem „nebát se a nekrást“ podílet na jeho správě. V tomto smyslu předkládáme našim spoluobčanům náš volební
program, který vychází zejména z principů uplatňovaných v našem hnutí, a to principu efektivity, transparentnosti a spravedlnosti.

• Ano novým informačním a komunikačním technologiím (ICT). Podporujeme rozvoj ICT ve všech oblastech komunikace s občany v zájmu participace s občany
na správě města.
• Ano, podporujeme rozšíření projektů a systémů vedoucích k ekologickému nakládání s odpady a k rozšíření separace odpadů.
• Očekávaným změnám mikroklimatu budeme čelit nejen podporou výsadby nové zeleně a údržbou zeleně stávající,, ale zaměříme se i na využívání dešťových
vod, jejich zasakování a zadržování v krajině. Neopomeneme ani ochranu proti přívalovým dešťům.

Dodržování těchto tři principů ve všech oblastech chodu města pak tvoří i náš cil, kterým je dobrá správa města sloužící oprávněným zájmům občanů

ANO ROZVOJI VZDĚLÁNÍ, KULTURY A SPORTU
ANO EFEKTIVNÍ, TRANSPARENTNÍ A SPRAVEDLIVÉ SPRÁVĚ MĚSTA
• Zasadíme se o spravedlivou a transparentní veřejnou správu ve všech oblastech chodu města (veřejné zakázky, dotace, rovný přístup do městských médií,
rovné a demokratické členství v komisích a výborech).
• Chceme dodržovat princip komunikující město a demokratické rozhodování, nikoli „vrchnostenskou správu“, přičemž za stálou prioritu považujeme
maximální transparentnost všech správních agend.
• Prosadíme „transparentní účetnictví“ města, zasadíme se o zveřejňování podkladových materiálů, které vedou k rozhodování veřejných funkcionářů, zejména
členů rady a zastupitelstva města, a to při zabezpečení obecně závazných předpisů na úseku ochrany osobních údajů.
• Zastavíme drahé a často i zbytečné a neefektivní „outsourcingy“, tedy neefektivní platby spřáteleným soukromým firmám za práce, které musí být schopen
zvládnout městský úřad svými zaměstnanci. Nejsme zapleteni do žádných majetkových „odklonů“ a nebudeme je nikomu ani trpět.
• Podporujeme projekt Strategického plánování, a to vedeni snahou o zabezpečení úzké a efektivní komunikační vazby s veškerými relevantními subjekty
působícímu na území města, jakož i s veřejností.
• Tam, kde jedná město v rámci naplňování veřejného zájmu a v případech, kde je město v rámci uspokojování potřeb občanů nezastupitelné (například oblast
veřejné dopravy, oprava komunikací, podpora bydlení, mládežnického sportu a podobně) však jsme schopni obhájit i potřebu zvýšených nákladů na tyto
prospěšné a nezastupitelné aktivity
• Nepřipustíme nikdy jednání ve střetu zájmů a jednání příčící se obecně uznávaným zásadám slušnosti a férového jednání.

ANO BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ
• Zasadíme se o efektivnější využívání městské policie k zabezpečení pořádku a bezpečnosti ve městě. Městská policie musí být ochráncem a pomocníkem při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
• Pocit bezpečí považujeme za jednu z hlavních společenských potřeb člověka a významného ukazatele kvality života. Jen člověk cítící se bezpečně je skutečně
svobodným. Proto vyhodnotíme efektivitu rozmístění kamerového systému města s cílem jeho zlepšení.
• Zaměříme se na zvyšování bezpečnosti silničního provozu pro všechny účastníky - chodce, cyklisty, in-line bruslaře i ostatní účastníky.
• Vyhodnotíme programy prevence kriminality z hlediska efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků, preventivní protidrogové programy však nemíníme
omezovat.

ANO ZODPOVĚDNÉMU NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
• Při hospodaření s majetkem a financemi (rozpočtem) budou majetkové dispozice, zejména nabývání a převody nemovitostí, vždy vycházet z dodržování
principu hospodaření s „péčí řádného hospodáře“, což přímo vylučuje protekci a diskriminaci.
• Chceme a prosadíme rozumné nakládání s městským majetkem. Proto prosadíme zřízení majetkového výboru zastupitelstva, v jehož iniciativní působnosti
bude zejména příprava a konzultace k návrhům a podkladům z majetkoprávní oblasti nacházející se v působnosti zastupitelstva a rady města, například před
projednáním výbor
• zaujímá stanovisko k návrhům na projednání jak v radě, tak i v zastupitelstvu města;
• v zastupitelstvu města se vyjadřuje k navrženým smlouvám, jejichž předmětem je nabytí či převod nemovitostí a k jiným zásadním věcem;
• vyjadřuje se k pravidlům a zásadám, které upravují nakládání s majetkem města, k převodům majetkových podílů města v obchodních korporacích,
jakož i k peticím a stížnostem, které se týkají nakládání s obecním majetkem.

ANO DOSTUPNÉMU BYDLENÍ
•
•
•
•

Zastavíme další privatizaci bytového fondu města.
Podpoříme budování infrastruktury pro lokality určené územním plánem k individuálnímu bydlení.
Zasadíme se o vstřícný územní plán, který povede k vytvoření nových lokalit k výstavbě rodinných domů.
Zasadíme se o budování startovacích bytů pro mladé, přičemž omezením dotovaných ubytoven zastavíme amorální byznys s chudobou na území města.

ANO PROJEKTŮM SMART CITY, UDRŽITELNÉMU ROZVOJI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
•
•

Zasadíme se o racionální a logickou správu na úseku hospodaření s energiemi v městském měřítku včetně hledání úspor energií v objektech města.
Zasadíme se o vybudování stanoviště zabezpečujícího nabíjení elektromobilů a elektrokol.
Ano udržitelnému rozvoji. Rozšíříme finančně udržitelnou hromadnou dopravu ve městě a zejména v místních částech města.
Podporujeme rozvoj chytrých sítí, které umožní lépe hospodařit s elektrickou energií, která napájí veřejné osvětlení a poskytuje jiné veřejné služby.

• Nebudeme rušit či slučovat žádnou městem zřízenou školu či školku a budeme podporovat rozšíření jejich nabídky například formou podpory vzniku
specializovaných sportovních tříd.
• Opravíme koupaliště a sjezdovku s možností vybudování kempu a s možností rozšíření parkovacích míst v lokalitě.
• Zasadíme se o vznik sportovní komise, v níž budou zastoupeni zástupci jednotlivých sportovních klubů.
• Zjednodušíme a zprůhledníme pravidla pro přidělování dotací jednotlivým sportovním klubům a podpoříme rozvoj sportovních talentů z řad dětí do
patnácti let.
• Podpoříme vybudování parkových a klidových zón ve městě v návaznosti na plánovanou výstavou ve městě (domov seniorů, lokalita budoucího nového
muzea).
• Vybudujeme klidovou a relaxační zónu s parkovou úpravou v lokalitě bývalého házenkářského hřiště s možností pořádání dalších kulturních a jiných
volnočasových aktivit a opravíme dětská hřiště nacházející se v zastavěných vnitroblocích, která vybavíme moderními herními prvky.
• Naším záměrem je vytvoření nové kulturní koncepce města, zaměřené primárně na mladší generaci, která bude zahrnovat i kulturní dění v místních částech.
• Budeme pokračovat v rozvoji a turistické propagaci například muzejnictví s přihlédnutím k automobilové tradici ve městě.

ANO ZODPOVĚDNĚ K MLADÝM
• V maximální míře nabídneme mladým lidem osobní zapojení do práce a činnosti města např. ve výborech či komisích města, nebo případně také za použití
ICT v zájmu participace na správě města. Chceme, aby měli možnost spolurozhodování v záležitostech města.
• Podpoříme možnost důstojného a cenově přijatelného ubytování pro mladé rodiny.
• Důsledně se zaměříme na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže napříč všemi sportovními kluby, a to v rámci spravedlivého a rovného přístupu.

ANO S RESPEKTEM KE STÁŘÍ
• Nepřipustíme už jakoukoliv diskriminaci občanů města z důvodu věku a budeme vytvářet prostředí pro důstojný život seniorů vyžadujících pečovatelskou
službu smysluplným využitím existujících kapacit, zejména domů „se zvláštním režimem“.
• Nepřipustíme již žádné další experimenty s osudy našich seniorů vržením jejich životních osudů do finančně nepřipravených PPP projektů (projekt kooperace
veřejného a soukromého sektoru) a zabezpečíme vybudování domova seniorů včetně Alzheimer centra, a to ve všech plánovaných rozsahových i kvalitativních
parametrech včetně dodržení termínů výstavby.
• Budeme podporovat rozšíření všech forem komunitního setkávání našich seniorů s mladší generací v rámci uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích
a jiných sociálních potřeb.
• Zjednodušíme a zprůhledníme pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení a budeme reorganizovat formu poskytování sociálních služeb
v našem městě v souladu s objektivními potřebami občanů.
• Zasadíme se o důsledné vyhodnocení efektivity, potřebnosti a aktuálních přínosů městské organizace Středisko sociálních služeb jako příspěvkové
organizace, popřípadě jí nahradíme přímým řízením. Podporujeme službu lidem, nikoli jen správním a nákladovým úřednickým položkám.

ANO MÍSTNÍM ČÁSTEM
• V místních částech města Lubina, Mniší a Vlčovice zřídíme výbory, které předkládají a vyjadřují veškeré své návrhy týkající se rozvoje této části města nikoli
radě města, ale přímo zastupitelstvu s tím, že požádá-li předseda výboru o slovo na jednání zastupitelstva obce, musí mu být uděleno.
• Rovněž zvýšíme legitimitu výborů zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích a tyto výbory vybavíme rovněž právem svobodně disponovat vyčleněnou
finanční částkou rozpočtu města.
• Zabezpečíme rozšíření nabídky služeb knihoven v místních částech.

A ZÁVĚREM…
Nadcházející období chceme využít jako fázi udržitelného rozvoje města, v níž bude jistě mít prostor jak revitalizace a správa majetku města a veřejných prostor,
ale také tak zodpovědnější přístup k občanùm. V této fázi se zasadíme také o integraci „města“ jako celku, tj. chceme především splatit všechny dluhy také
místním částem, jak z hlediska infrastruktury, tak jejich faktického uznání jako integrální součástí měta.

MY VŠICHNI JSME PŘECE KOPŘIVNIČANÉ. POJĎME DO TOHO SPOLEČNĚ.

