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TOP OdPOledne

Přijďte ochutnat staročeské speciality, které pro Vás 
přichystají kandidáti TOP 09 Roztoky.

Kdy: v sobotu 9. října 2010 od 15:00
Kde: Roztoky, Tyršovo náměstí
Těší se na Vás kandidát TOP 09 na starostu Roztok Jan Jakob a další kandidáti TOP 09.

dnes si Vám dovolíme představit další stěžejní 

část našeho volebního programu. Ta se týká 

transparentního hospodaření, otevřenosti úřadu  

a využití veřejné služby. Tyto oblasti Vám představí 

odborníci z kandidátky TOP 09, Bohdan Hejduk 

a Marie Šlancarová. Jsme přesvědčení o tom, že 

díky elektronickým aukcím je možné městu uspořit 

nemalé finanční prostředky. Také městský úřad 

může být otevřenější. Vic, než si myslíte.

Děkuji všem, kteří v sobotu přišli na Dětské 

odpoledne plné zábavy a her. Bylo to moc 

příjemné setkání. Už příští sobotu se těším  

na viděnou na TOP koncertu.

jan jakob

kandidát ToP 09 na starostu roztok

cítím dluh vůči městu 

roztoky, kde žiji 27 let. 

Vzhledem ke své časově 

náročné profesi jsem 

zde během pracovního 

týdne bohužel pouze 

přespával. jen o víken-

dech  jsem si užíval tohoto krásného města a okolí. 

chtěl bych proto pro občany tohoto města něco 

udělat v oboru, který znám. V souladu s Programem 

ToP 09 pro roztoky  je mou prioritou zvýšení od-

povědnosti za hospodaření s finančními prostředky 

města. každý občan musí být transparentně informo-

ván o rozpočtu města, o jeho sestavování a plnění. 

je nezbytné hledat cesty, jak zvýšit rozpočtové 

příjmy, zejména o peníze z Evropské unie na realizaci 

smysluplných projektů pro rozvoj města. Výdaje bude 

třeba důkladně prověřit z hlediska jejich efektivnosti 

Vážení sPOluObčané,

Ing. bohdan hejduk
Kandidát č. 3, poradce náměstka ministra financí pro veřejné rozpočty (od 1. 9. 2010),  

66 let, bez politické příslušnosti
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a hospodárnosti. Věřím, že i v dnešní tíživé fi-

nanční situaci je možné zajistit uspokojivý rozvoj 

našeho města.

celý svůj profesní život jsem věnoval státní sprá-

vě. celkem 31 let na ministerstvu financí a 10 let  

v Nejvyšším kontrolním úřadu. Po celou tuto dobu  

jsem se zabýval nejrůznějšími problémy  ve státním 

rozpočtu, případně ve veřejných financích. jedním 

z nejzajímavějších období  byl přechod na moderní 

metody rozpočtování v souvislosti s transformací na 

tržní ekonomiku počátkem 90. let, otevírání oken do 

světa, spolupráce s mezinárodními finančními institu-

cemi. dalším důležitým mezníkem bylo vyjednávání 

o vstupu do Evropské unie, poznávání evropských 

institucí, složitého boje o evropský rozpočet.

Mou permanentní snahou je hledání cest, jak zvýšit 

efektivnost a hospodárnost při používání prostředků 

státního rozpočtu, kde je stále mnoho zbytečných 

výdajů, které se setrvačně utrácejí. je však pravda, 

že státní úředník může jenom hledat a doporučovat 

různá řešení, ale rozhodující slovo mají politici – vláda, 

jednotliví ministři, poslanci.

zasadím se o zavedení veřejné služby v roztokách. 

Veřejná služba umožňuje zvýšit příjem osobám, které 

pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, a tím zlepšit 

jejich životní situaci.  Současně má město možnost 

bez nákladů využít pracovní síly ke kultivaci veřej-

ných prostranství. Podpořím rozšíření kapacity ško-

lek. Pokládám za samozřejmou zodpovědnost města 

zajistit pracujícím maminkám místa pro děti  

v mateřských školkách.

historie roztok je součástí i mé osobní historie. roz-

toky se vyvíjí, mění se, rostou. Se stranou ToP 09 

vstupují do dění a vývoje našeho města nové tváře – 

lidé, kteří jsou mi blízcí svými postoji, názory, ale pře-

devším skutečným zájmem o to, aby se naše město 

stalo městem pro občany a ne městem zájmů nebo 

střetu zájmů jen několika malých skupin či osob. 

roztoky jsou mým domovem od narození. Po do-

končení střední školy jsem pracovala jako asistentka 

v soukromé společnosti, učitelka angličtiny na zá-

Transparentní veřejné zakázky

Prosadíme, aby veškerá dokumentace k veřej-

ným zakázkám byla snadno přístupná každému 

z webových stránek města a aby se informace 

o výběrových řízeních dostaly k co nejširšímu 

okruhu možných uchazečů. V maximální míře 

budeme využívat elektronické aukce, které ušet-

ří významné finanční prostředky města. Tuto 

metodu jak ušetřit již zavedly některé úřady ve-

řejné správy a mnohá města. dosažené úspory 

dosahují mnohdy i více než 20 %.

Úřední hodiny a ochota úředníků

Všeobecně je zavedeno, že úředními dny na měst-

ském úřadu jsou pouze pondělky a středy. Nabíd-

neme občanům, aby se mohli k úředníkům telefo-

nicky či prostřednictvím internetu objednat  

i v jiných dnech. zajistíme prodloužené úřední 

hodiny až do večera minimálně jeden den v týdnu. 

Úředníci jsou na městském úřadě v první řadě pro 

občany roztok.

Marie Šlancarová
Kandidátka č. 4, asistentka poslance, odbornice 

na sociální problematiku, 33 let, bez politické 

příslušnosti
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uŠeTříMe PrOsTředKy MěsTa

Transparentní  
a otevřený úřad

Informování občanů

Našim cílem je zlepšení komunikace s občany. 

Budeme lépe využívat webové stránky města. od-

politizujeme a zprofesionálníme odraz. redakční 

rada odrazu bude funkčním kontrolním orgánem. 

je nezbytné zajistit profesionálního redaktora bez 

politických vazeb na zastupitelstvo. 

Veřejná služba

zavedení veřejné služby výrazně sníží náklady na 

uklizená veřejná prostranství, v létě posekanou 

veřejnou zeleň a v zimě odklizený sníh. Veřejná 

služba umožňuje zvýšit příjem osobám, které pobí-

rají dávky pomoci v hmotné nouzi, a tím jim zlepšit 

životní situaci. Současně má město možnost bez 

nákladů využít pracovní síly ke kultivaci veřejných 

prostranství. V současnosti by se na veřejné službě 

v roztokách mohlo podílet až 20 občanů. admi-

nistrativu mohou bez problémů zvládat úředníci 

města. jediným nákladem je pracovní nářadí. Tuto 

službu doposud využívá pouze 10 % obcí v České 

republice. I proto lze předpokládat, že tyto činnosti 

bude stát ještě více podporovat.

kladní škole, jako dobrovolník s rizikovou mládeží  

a také jako makléř v developerské společnosti. 

V rámci dobrovolnického programu jsem se zúčast-

nila měsíční stáže ve Velké Británii, kde jsem pečo-

vala o lidi se zdravotním postižením. Setkání s lidmi, 

kteří se ocitli v nelehkých životních situacích, pro 

mne znamenalo hledat cestu jak jim pomoci. Proto 

v současné době dokončuji studium Sociální práce 

na karlově Univerzitě v Praze. oblastmi související-

mi se sociální problematikou se chci aktivně zabývat  

i v našem městě. Město pro občany

Marie Šlancarová 
(kandidátka č.4) 

a Jan Jakob 
(kandidát na 

starostu). 


