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Vážená paní, vážený pane, 

dostává se Vám do ruky volební program TOP09 pro město Havlíčkův Brod. Děkujeme za zájem, se kterým 
se pouštíte do jeho čtení, a pevně věříme, že Vás jeho myšlenky zaujmou. 

Při sestavování programu jsme vycházeli z myšlenek, se kterými strana TOP09 v loňském roce vstupovala 
na českou politickou scénu. Tradice, odpovědnost a prosperita, to jsou hodnoty, které si TOP09 vetkla přímo 
do svého názvu a na nichž staví své působení na národní, regionální i místní úrovni. Také naše město má 
dlouhou a pevnou tradici, na kterou při odpovědném přístupu současných a především budoucích zastupitelů 
může prosperita navazovat. Jde tedy o to, aby se v našem městě žilo stále lépe, aby zde lidé nacházeli 
podmínky pro práci, osobní a rodinný život, možnosti kulturního a sportovního vyžití, kvalitní školství a 
zdravotnictví – to vše v příjemném a moderním, přitom ekologicky zdravém a bezpečném prostředí. 

Jednou z hlavních a neopomenutelných zásad TOP09 je zásada rozpočtové odpovědnosti. Každému by 
mělo být zřejmé, že nelze utratit více peněz, než kolik jich máme k dispozici. To platí pro rozpočet každé 
rodiny, každé obce, města i státu. Odmítáme proto dlouhodobé zadlužování města na úkor budoucích 
generací stejně jako nesplnitelné sliby. Město se musí chovat jako dobrý hospodář. Musí hledat na jedné 
straně rezervy ve svých výdajích, na druhé straně další zdroje příjmů, jakými jsou evropské fondy, grantové 
programy a podobně. 

Náš program, který tuto zásadu plně ctí, vznikl na platformě diskusí odborných skupin sestavených z našich 
členů a dalších lidí, které naše zásady oslovují. Je to program profesionální a uskutečnitelný. Mnozí z lidí, 
kteří za ním stojí, patří mezi vynikající odborníky ve svých profesích a jsou pevně odhodláni jej ku prospěchu 
města prosazovat. 
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Havlíčkův Brod však není izolovaným ostrůvkem uprostřed Evropy, nýbrž je součástí vyššího územního 
celku. Důležitou součástí naší práce tedy musí být důsledné hájení zájmů města v rámci kraje Vysočina tak, 
aby se mohla rozvíjet síť středního a vyššího školství, zdravotnictví, podnikání, kultury, sportu a dalších 
oblastí společenského života. Budeme důsledně dbát na to, aby se tato odvětví rozvíjela rovnoměrně v rámci 
celého kraje a budeme vystupovat proti nepřiměřené koncentraci kompetencí do rukou krajských úředníků. 

Jsme přesvědčeni, že náš program je programem pro každého občana.  

Při volbách do městského zastupitelstva ve dnech 15.-16.10. 2010 Vám proto přejeme šťastnou ruku. ☺ 

 

Volební program je rozdělen do těchto hlavních bodů: 
 
 
Správa majetku města, ekonomika 
 

• Otevřený úřad – V rámci dostupnosti jednotlivých agend městského úřadu budeme pružně reagovat 
na požadavky občanů. Model pracovní doby, dle možností, přizpůsobíme potřebě veřejnosti v duchu 
myšlenky: Úředník je tu pro občany, nikoliv naopak.  
Naši podporu si též zaslouží další rozšiřování elektronické komunikace občana s úřadem.  

• Budeme prosazovat pouze dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města v rámci celého volebního období. 
Zadlužování města nebude mít u nás nikdy podporu. Příjmy rozpočtu z prodeje majetku města budou 
přednostně používány do nových investic, nikoliv na krytí běžného provozu.  

• Město musí se svým majetkem úsporně hospodařit a aktivně využívat zejména svých kapacit pro 
správu městského majetku. Město má být odpovědným hospodářem, který optimálně využívá svých 
prostředků ke své reprodukci a minimalizuje zbytné režijní náklady. 
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• Budeme se zasazovat o maximální míru průhlednosti při zadávání a vyhodnocování veřejných 
zakázek. Ty budou od svého vyhlášení až po dokončení uveřejňované na webu, včetně všech 
podmínek a změn v průběhu realizace zakázky a výsledné konečné ceny. 

• Budou, dle možností, pro všechny organizace města zavedeny centrální nákupy běžného zboží, 
energií a služeb, nejlépe formou elektronických aukcí.  

• Na základě hlubší analýzy prověříme možnost optimalizace správy městského majetku s cílem zlepšit 
řízení běžné pravidelné údržby a oprav objektů. Na základě toho bude zpracováván dlouhodobý i 
krátkodobý plány údržby.  

• V rámci správy majetku budeme důsledně vyžadovat osobní zodpovědnost všech odpovědných 
pracovníků městského úřadu, úředníků, zastupitelů a všech městem delegovaných zástupců do 
společností založených nebo spoluvlastněných městem.  

• V celém volebním období budeme prosazovat pouze uváženou řízenou privatizaci bytového fondu za 
ekonomicky optimálních podmínek.   

• Město, jeho správa a hospodaření jsou záležitosti veřejné. Možnost občanů podílet se na 
rozhodování, nahlížet do obecních záležitostí a průběžně kontrolovat činnost obce považujeme za 
základ vzájemné důvěry. 

• Zasadíme se o zefektivnění provozu technických služeb města i za předpokladu částečného převodu 
některých činností do privátní sféry, bude-li to pro město výhodné.  
 

 
Sociální a zdravotní služby 

 
• Kvalitní a dostupné sociální služby chceme pro všechny potřebné. Zasadíme se o rozumné 

rozšiřování aktivit příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, které povedou k 
rozšíření stávajících a poskytnutí nových, hlavně terénních služeb starším a zdravotně postiženým 
občanům. Předpokladem musí být ekonomická vyrovnanost hospodaření organizace.  

• Zavedeme systém předplatného služeb, kdy občan může předplatit službu pro budoucí čerpání. 
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• Zavedeme jasně definovaná pravidla pro poskytované sociální služby. Nebudeme podporovat 
nepřehledné vynakládání prostředků do různých sociálních organizací bez zajištění kontroly jejich 
vynakládání. 

• Město nemůže trvale občana dotovat, ale musí mu pomoci najít způsob, jak překonat jeho dočasnou 
zhoršenou životní situaci. 

• Kvalitní zdravotnictví musí být dostupné pro všechny občany. Budeme se podílet ve spolupráci se 
zdravotnickými zařízeními na zajištění nepřetržité dostupné péče pro všechny občany města. Budeme 
hájit vůči zřizovateli rozsah poskytovaných služeb v Nemocnici Havlíčkův Brod a bránit možnému 
útlumu provozu tohoto zařízení ze strany zřizovatele.  

 
 
Školství, mimoškolní činnost 
 

• Kvalitní a dostupnou síť předškolních zařízení a základních škol zajistíme pro všechny děti. Přitom 
však musíme důsledně dohlížet i na efektivitu vynakládaných prostředků do provozu těchto zařízení. 

• Podporu společensky prospěšného využívání volného času zejména dětmi a mládeží považujeme za 
nejlepší prevenci proti negativním jevům. Podpoříme všechny koncepční aktivity i využití volných 
kapacit škol pro mimoškolní činnost. Škola nekončí zvoněním.  

• Podporujeme a podpoříme veškeré rozumné snahy o rozšíření stávajících a vznik nových 
předškolních a školních zařízení ve městě. 

• Znalost cizích jazyků je základem úspěšného uplatnění v moderní době. Budeme významně 
podporovat výuku cizích jazyků pro všechny věkové kategorie jako předpoklad toho, aby se město 
stalo atraktivní pro zahraniční investory a aby se do města vraceli úspěšní absolventi škol. 

• Podpoříme aktivity městského centra volného času mládeže AZ centrum jako nosné organizace pro 
organizování volného času mládeže z příspěvků města. 
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• Podpora dalších dětských a mládežnických organizací bude vždy cílená a zpětně prokazatelná.       
• Budeme se bránit dalšímu případnému omezování středoškolských zařízení a ostatních vzdělávacích 

organizací zřizovaných krajem ve městě. 
• Podpoříme případný převod Základní umělecké školy (ZUŠ) od kraje Vysočina, abychom zabránili 

jejímu zrušení. 
 
 
Životní prostředí 
 

• Budeme usilovat o zachování volné krajiny v okolí města, její ochranu a využívání pro příměstskou 
rekreaci (cyklostezky, běžkařské trasy, oddychové zóny apod.). Proto podpoříme, zejména při 
umisťování nových průmyslových staveb, využívání již zastavěného území města. Nesystémové 
zásahy do územního plánu nebudou mít naši podporu.  

• Budeme podporovat novou výstavbu v rámci schváleného územního plánu a také rekonstrukce 
stávajících objektů bydlení v již zastavěném území města. 

• Zasadíme se o trvalou péči o městský park, stávající zeleň a veřejná prostranství. 
•  Aktivně jsme se již zapojili a i v budoucnu budeme podporovat program občanského sdružení 

„Sázava 21“, jehož cílem je zlepšení kvality života v oblasti povodí řeky Sázavy. 
• Budeme podporovat zavedený systém ekologického třídění odpadu, jeho zkvalitňování a rozšiřování. 
• Připravíme a začneme zavádět systémy alternativních zdrojů energií, včetně obnovitelných, 

v objektech s majetkovou účastí města. 
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Územní plán, bytová politika, investice 
 

• Internet by měl být dostupný každému. Zasadíme se tedy o vytvoření bezplatné metropolitní veřejně 
dostupné WIFI sítě pro připojení k internetu. Dostupné připojení je totiž základem rozvoje informované 
společnosti, cestovního ruchu a každý občan má právo na nediskriminační přístup k informacím. 

• Zasadíme se o vytvoření dostatečné a tím i ekonomicky zajímavé nabídky nových stavebních lokalit s 
parcelami pro výstavbu domů a bytových komplexů na pozemcích města. Nebudeme se bránit 
spolupráci se soukromými vlastníky při vzniku nových stavebních parcel.  

• Budeme prosazovat systém nedotované bytové politiky, kde město bude mít přiměřený počet bytů pro 
občany, kteří se dočasně dostanou do sociálních problémů. 

• Podpoříme výstavbu nových bytů v rámci rozvojových programů vlády pro cílové skupiny obyvatelstva 
(mladé rodiny, senioři). 

• Na území města se budeme zasazovat o rozvoj všech nových podnikatelských aktivit, které přinesou 
nové pracovní příležitosti pro místní občany. Každé nové pracovní místo je přínosem. 

• Chceme pokračovat ve zlepšování stávající dopravní situace ve městě, podporovat výstavbu nových 
parkovacích míst nebo objektů určených pro krátkodobé i trvalé parkování. 

• Podpoříme pokračování výstavby cyklostezek, kde však budeme klást důraz na prostředky 
vynakládané pro jejich výstavbu i za cenu snížení jejich komfortu (povrch, osvětlení apod.). 

• Budeme aktivní při řešení dlouhodobého problému s vyvedením tranzitní dopravy mimo město. 
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Kultura, tělovýchova 
  

• Kulturní život obce je jednou z jejích vizitek. Budeme se zasazovat o rozšíření kulturních aktivit ve 
městě společnostmi ve spoluvlastnictví města, ale i soukromými subjekty. Adresně podpoříme 
všechny snahy o zlepšení kultury ve městě. Zde však nepůjde o neřízenou a neprůhlednou podporu, 
ale cílenou podporu jednotlivých akcí. 

• Budeme podporovat větší finanční příspěvek na kulturu ve městě, než je v současnosti, ze zdrojů, 
které budou získané formou úspor u ostatních kapitol rozpočtu města, případně z poskytnutých 
dotací. 

• Aktivně a důrazně se zasadíme o zprůhlednění a narovnání majetkových vztahů ve společnosti 
Kulturní dům Ostrov. Pokud v tomto nebude možná dohoda, zasadíme se o zavedení nových pravidel 
poskytování podpory této organizaci. Budeme prosazovat pouze takový vztah, kdy město bude mít 
možnost chod společnosti ovlivňovat. Nebude-li nalezena shoda, budeme prosazovat odprodej podílu 
města v této organizaci. Následně podpoříme vznik nového kulturního zařízení, které zajistí kulturní 
potřeby občanů města a přinese nové možnosti.  

• Budeme podporovat objektivní přístup ke všem sportovním klubům. Úspěšný sportovec je i vizitkou 
města, pro svůj úspěch vynaložil více než ostatní, proto mu musí být poskytnuta přiměřená podpora 
ze strany města pro jeho další činnost. Finanční příspěvek města pro daný rozpočtový rok určený na 
podporu sportu bude rozdělován zřízenou komisí s účastí všech zainteresovaných sportovních 
organizací či klubů.  
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Bezpečnost 
  

• Budeme prosazovat nerepresivní, preventivní činnost městské policie s úkolem získat  velkou důvěrou 
občanů.  

• Ekonomické prostředky vkládané do této složky musí být v souladu s možnostmi města a nesmí být 
neúměrnou zátěží rozpočtů na úkor ostatních činností města. Městská policie musí poskytovat 
efektivně své personální a technické kapacity celému městu. Pokud nebudou prostředky vkládané do 
městské policie efektivní, tato složka nebude mít dlouhodobou důvěru občanů, přikročíme k její 
výrazné redukci.  

• Budeme podporovat veškerá preventivní opatření Policie České republiky a do těchto zapojíme i 
městskou policii, pro zlepšení a udržení bezpečného města.  

• Zasadíme se o zavedení pravidel, která nebudou zvyšovat počty výherních automatů a terminálů na 
území města a z dlouhodobého hlediska tyto počty budou snižovat. Příjem pro městskou pokladnu 
v tomto nemůže být argumentem.  

• Podpoříme veškerá opatření eliminující dopady chování problémových skupin obyvatelstva, které 
obtěžují občany a dlouhodobě se odmítají začlenit do společnosti. V problémových lokalitách budeme 
hledat i účelné řešení spolu s vlastníky nemovitostí pro zjednání nápravy. Přitom však dáme těmto 
jedincům šanci zapojit se do běžného života společnosti svou prací. Nepřizpůsobiví nemohou 
dlouhodobě žít na úkor ostatních.   
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