1. Správa města a jeho majetku
- Budeme důsledně vyžadovat dodržování práva a zákonnosti, potírat korupci a narušování
veřejného pořádku, zrevidujeme kontrolní mechanismy veřejné správy, podpoříme zájem
občanů Kopřivnice od dění ve městě
- Budeme řádně spravovat, využívat a zvelebovat majetek města ku prospěchu všech občanů,
zavedeme průhlednou a objektivní správu veřejných zakázek, o správě obecního majetku.
- Budeme občany řádně informovat, budeme vyžadovat řádné plnění uzavřených smluv
- Budeme dbát na spravedlivé přidělování darů, dotací a grantů z rozpočtu města.
- Zavedeme kabelovou televizi a internet do místních částí a tím zároveň podpoříme větší možnost
účasti jejich obyvatel na děn v Kopřivnici – sledováním diskusí, jednání zastupitelstva
- Zajistíme, aby byly při rozvoji města v plné míře využívány dotace EU
- Nebudeme prodávat majetek města, ale budeme ho řádně spravovat ku prospěchu všech
občanů
- Zajistíme audit na řízení města a na jeho základě provedeme optimalizaci řízení města (např.
slučováním odborů)
- Budeme vyžadovat kvalitní realizaci staveb, při nedodržení smluv budeme dbát na řádné
vymáhání penále
2. Image města a cestovní ruch
- Zaměříme se na zvýšení propagace rodáků Kopřivnice (Emil Zátopek, Zdeněk Burian…)
3. Bydlení a sociální služby
- Podpoříme realizaci výstavby Domova pro seniory
- Přehodnotíme kritéria územního plánu pro individuální výstavbu – rozšíříme lokality pro
výstavby v katastru Kopřivnice a místních částech, přičemž budeme respektovat požadavky
ochrany přírody
- Podpoříme individuální stavebníky při investicích do inženýrských sítí, které budou sloužit
k napojení nových rodinných domů
- Zaměříme se na zkvalitnění ubytování v ubytovnách Kopřivnice
4. Komunikace a doprava
- Zajistíme zjednodušení a zklidnění dopravy, plynulou a bezpečnou průjezdnost města,
zrevidujeme dopravní značení (město je přeznačkováno)
- Vyřešíme nedostatek parkovacích míst ve městě zavedením jednosměrných cest některých ulic či
vybudováním dalších parkovacích míst pomocí zatravňovacích dlaždic.
- Dostavíme chodníky kolem hlavních tras v místních částech
- Budeme koordinovat opravy místních komunikací v souladu s potřebami správců sítí, správců
komunikací a především jejich uživatelů – občanů
- Budeme důsledně dbát na odpovídající údržbu komunikací a chodníků na území města a
místních částí

5. Školství, kultura a sport
- Zvýšíme počet míst v mateřských školkách a jeslích
- Přehodnotím, zefektivníme a zprůhledníme dotační politiku v oblasti sportu a kultury
- Přehodnotíme uzavřené smlouvy
- Podpoříme aktivity vedoucí k vybudování nejdelší sjezdovky v okolí – sjezdovky Červený
kámen, včetně rozšíření sjezdových tratí
- Zasadíme se o zachování ploché dráhy a její finanční podporu
- Zasadíme se o rekonstrukci zázemí areálu letního stadionu
- Zasadíme se o rekonstrukci letního koupaliště
- Zasadíme se o to, aby KDK byl skutečným centrem kultury ve městě
- Podpoříme všechny sportovní aktivity mládeže, budeme je vyhodnocovat a nejúspěšnější
finančně oceníme
6. Bezpečnost občanů
- Zajistíme maximální aktivitu a odbornost strážníků Městské policie Kopřivnice
- Společně s městskou policií maximálně rozšíříme preventivní aktivity zaměřené na
seniory, ženy a dětí
- Budeme nekompromisně prosazovat nulovou toleranci narušování veřejného pořádku a
občanského soužití – nepřizpůsobiví občané nesmí obtěžovat slušné lidi
7. Životní prostředí
- Budeme udržovat stávající zeleň a pokračovat v její obnově
- Podpoříme udržování odpočinkových zón - Větřkovická přehrada, Červený kámen
- Zaměříme se na problematiku zachycování vody v přírodě
- Budeme podporovat Záchrannou stanici v Bartošovicích, která zabezpečuje i pro naše
město umístnění nalezených handicapovaných zvířat
- Zajistíme odkanalizování místní části Vlčovice
- Budeme důsledně potírat černé skládky a kontrolovat likvidaci odpadů
- Zajistíme dodržování pravidel venčení psů a zároveň snížíme poplatky za psy
- Podpoříme České centrum signálních zvířat Kopřivnice (psi cvičení na vyhledávání
rakoviny

