Komunální volby 2014 v Novém Strašecí
Program koalice KDU-ČSL a Strany zelených
(zkrácená verze - hesla)

VIDÍME CESTU!
CESTA KVALITNÍHO ŠKOLSTVÍ
 Kvalitní prostředí pro vzdělávání dětí
posouzení kapacity školních zařízení a aktivní hledání řešení problému s nedostatkem míst ve
školkách, využití školního dvora, protidrogová prevence

 ZUŠ jako nositel tradice kulturního dědictví města a partner
pro pořádání celoměstských akcí
obnova historické budovy ZUŠ, podpora města akcím ZUŠ pro veřejnost

 Podpora vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost
Městská knihovna, Univerzita třetího věku, kursy
Pracovní skupina: Petr Janouš, Julie Adltová, Petra Pilátová, Alena Burešová

CESTA ZELENÁ A PŘÍJEMNÁ K ŽIVOTU
 Systematická a odborná péče o zeleň v rukách městského
zahradníka
aby naše město bylo stále zelené a čisté

 Rozvoj místních vycházkových tras a příměstské zeleně
hledání možností propojení města s krajinou

 Podpora charakteristického výrazu města
jedinečná moderní tvář města v návaznosti na jeho historii

 Třídění odpadu s rozšířením o svoz bioodpadu
podpora a rozvoj nastaveného systému
Pracovní skupina: Alena Burešová, Petra Pilátová, Oto Kubík, David Satranský

CESTA PODPORY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
 Zvýšení transparentnosti podpory volno časových aktivit
zavedení registru veřejné podpory, důsledné využívání grantového systému

 Vyváženost podpory volnočasových aktivit
spravedlivé rozdělování financí do sportu a kultury

 Rozšíření a péče o infrastrukturu v této oblasti
odpočinkové zóny, dětská hřiště, cvičební prvky pro seniory, úvahy o inline dráze, zimním bruslení,
letním koupališti, skateparku atd.
Pracovní skupina: Oto Kubík, Petr Novák, David Satranský, Pavel Novák

CESTA PRO RODINNÝ ŽIVOT
 Městské malometrážní byty
provedení studie proveditelnosti, zahrnutí do dlouhodobého plánu rozvoje

 Podpora péče o děti do tří let věku
malé dětské skupiny, vyšší kapacita školek

 Služby pro seniory a jejich blízké
zřízení denního stacionáře, podpora mobilních hospiců
Pracovní skupina: Pavel Kotyk, Petr Novák, Eva Stará, Petr Janouš, Julie Adltová

CESTA ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
 Informovaný a zapojený občan aneb koukejte a mluvte nám do
všeho
transparentní informování, veřejná setkávání nad významnými projekty, otevřené územní plánování
na internetu

 Občan pánem nejen v den voleb aneb spolurozhodujte, pokud
chcete
obecní referendum k zásadním tématům, opozice a občané do výběrových komisí veřejných zakázek,
možné participativní rozpočtování

 Otevřený a přívětivý městský úřad
open data, dohled nad dodržováním lhůt, zřízení role městského ombudsmana
Pracovní skupina: Pavel Novák, Alena Burešová, Jiří Toužimský

CESTA ZODPOVĚDNÉHO HOSPODAŘENÍ
 Efektivní přístup k hospodaření a transparentnost financí
zamezení nehospodárnosti a plýtvání, transparentnost jako prevence korupce a podpora efektivity

 Významná část rozpočtů pro investice a obnovu
aby město nechátralo, ale vzkvétalo

 Rozhodování o investičních projektech podle potřeb města
dotace mají pomáhat, nikoli určovat priority rozvoje města

 Hospodaření dle finančních možností města
bezpečná míra zadlužování, rozhodování o nových projektech s ohledem na dlouhodobé finanční
dopady
Pracovní skupina: David Satranský, Pavel Kotyk, Pavel Novák

CESTA K BUDOUCNOSTI
 Nový strategický plán rozvoje města na 10 až 20 let
dlouhodobá koncepce rozvoje města jako výsledek konsenzu politiků a občanů

 Plán dlouhodobých investic velkého rozsahu
např. dokončení kanalizace, výstavba městských bytů, rozšíření kapacity školních zařízení

 Zajištění plánu obnovy městského majetku
zastavení chátrání, buď zvládat opravy a údržbu nebo prodat
Pracovní skupina: Jiří Toužimský, Pavel Kotyk, Pavel Novák, David Satranský

