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„NAŠE MĚSTO – VAŠE VOLBA“
1. Ekonomika

a. ve spojení s CzechInvest se budeme snažit přivést do města

strategického zaměstnavatele
b. budeme maximálně využívat evropské strukturální fondy, včetně norských

(památky) a švýcarských (ekologie)
c. budeme rozhodně prosazovat vyrovnaný rozpočet města
d. zaměříme se na využívání podnikatelských prostor v majetku města, s cílem

zatraktivnit a rozšířit drobné podnikání v centru města
e. budeme usilovat o zatraktivnění průmyslové zóny
f. podpoříme investice do infrastruktury města a jeho příměstských částí

a budeme se snažit co nejlépe koordinovat její budování
2. Vzdělání, kultura, sport

a. budeme podporovat rozšíření sítě předškolních zařízení
b. zaměříme se na problematiku možných projektů úpravy a rekonstrukce

bazénu
c. necháme zpracovat studii využití areálu letního kina s cílem využití pozemku

pro volnočasové aktivity
d. budeme provádět rekonstrukce památkového fondu
e. podpoříme rozšíření sítě cyklostezek
f. využijeme dostavby hotelu Praha pro kulturní účely (kino, plesy, koncerty,

školení, konference)
g. budeme se snažit zajistit stálé prostory pro kino Artefakt
h. podpoříme umělecké workshopy, symposia (např. sochařství, architektura),

jejichž výsledky by město mohlo využít pro zpestření prostředí města
i. zrekonstruujeme hřiště na beachvolejbal v lokalitě Čerťák a zvážíme rozšíření

o další sportoviště
3. Zdravotnictví a sociální politika

a. budeme starším občanův pomáhat se zajištěním zdravotnických a sociálních

služeb a podporovat kulturní i společenské akce podporující aktivní život
seniorů
b. zainteresujeme dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany na úklidových

pracích ve městě a v okolí
c. zvážíme podporu stomatologických zařízení a praktických lékařů (např.

formou bezúročných půjček)

„NAŠE MĚSTO – VAŠE VOLBA“
4. Životní prostředí a ekologie

a. budeme usilovat o vytvoření systému pobídek a slev na poplatku za odpad při

aktivním třídění - „Co vytřídíš, nezaplatíš!“ (např. zavedení „karet“ na sběrný
dvůr za ukládání odpadu a následné slevy na poplatku za komunální odpad)
b. nadále budeme podporovat levné kontejnery pro občany na velkoobjemový

odpad
c. budeme iniciovat energetické úspory ve městem vlastněných budovách,

podnicích a institucích
d. budeme podporovat rozšíření kontejnerů na bioodpad
5. Veřejná správa

a. odpolitizování správy města – profesionální úředník nezávislý na politických

stranách
b. budeme vyžadovat slušnost, ochotu a vstřícnost úředníků
c. společně s kompetentními orgány státu budeme podněcovat stavbu

protipovodňových opatření
d. otevřenost vůči podnětům všech místních obyvatel (pro finanční zajištění

tohoto bodu chceme využívat dotací, příspěvků od investorů i vlastních zdrojů
města; budeme hledat úspory v hospodaření města a ušetřené peníze
investujeme do výstavby a oprav veřejné infrastruktury)
6. Doprava

a. podporujeme vybudování záchytného parkoviště
b. navrhujeme efektivnější využití MHD (využití malokapacitních vozů, úprava

intervalů a tras)
c. rozšíříme počty parkovacích míst s parkovacím kotoučem – stání zdarma po

určenou dobu
d. budeme budovat a rekonstruovat chodníky a silniční síť
e. ve spojení s ČD, Regio Jet, Leo Expres projednáme možnost úprav spojení

mezi železniční stanicí Suchdol nad Odrou – Nový Jičín a návazné napojení
na spoje mezi Ostravou a Prahou (Brnem)
f. budeme usilovat o co nejrychlejší výstavbu pětikilometrového silničního

úseku tzv. „Palačovské spojky“ (propojení silničních komunikací V. Meziříčí Hranice na M. a Nový Jičín - Hranice na M.) a tím snížení provozu městem
g. projednáme se Správou dopravní železniční cesty možnost opětovného

propojení ulic Dolní brána - Jeremenkova
Z podnětu TOP09 došlo v r. 2012 ke schválení zákona o rozpočtovém určení daní, který upravuje
přerozdělování financí obcím. Na základě tohoto zákona bude naše město dostávat do obecní
pokladny o cca 25 mil. korun více.

