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Vážení spoluobčané, 
dříve, než jsme vytvořili program, který vám předkládáme, ptali jsme 
se sami sebe: jak jsme splnili předvolební sliby a jak jsme obstáli před 
novými výzvami? Které cíle jsme během 3 let ve vedení města nedo-
kázali prosadit díky poměru politických sil, které úkoly jsme nestačili 
dokončit a které cíle nebyly stanoveny realisticky. 
Jsme stále přesvědčeni, že naše tři zásady, jak dobře vykonávat služ-
bu komunálního politika, jsou správné, proto i v příštím volebním ob-
dobí chceme
Cenné uchovat, dobré rozvíjet, špatné změnit – společně s Vámi.
Nutností pro život obce 21. století je komunikace politiků, občanů, ne-
ziskových organizací a fi rem. Rozhodovat „od stolu“ nejde. Máme ra-
dost z řady konferencí a pracovních setkání, z toho, že s námi lidé ote-
vřeně mluví – senioři, mládež, rodiče, děti, představitelé fi rem i občan-
ských sdružení. 

CO JSME SPOLEČNĚ DOKÁZALI
Desítky milionů dotačních peněz jsme využili k dokončení projek-
tů a realizaci nových:
Rekonstrukce náměstí, rekonstrukce autobusového nádraží, obnova 
několika parků, restaurování vnějšího areálu brandýského zámku, za-
teplení škol, dokončení nové cyklostezky.
• Pro větší bezpečnost lidí 
Nepustili jsme kamiony na novou soustavu mostů přes Labe, ukončili 
jsme první etapu systému parkování, schválili jsme vyhlášku na regu-
laci heren i zákaz alkoholu na veřejných prostranstvích.
• Pro rodiny s dě tmi
Mateřské centrum Matýsek, Rodinný ekoklub Klíček – 70 nových míst 
pro předškolní děti, zámecký areál – zóna klidu bez dopravy. Nová ma-
teřská škola bude otevřena v roce 2015.
• Pro matky na rodičovské dovolené
Městské komunitní centrum – kursy Chci práci i rodinu, Ženy umí podnikat.
• Pro seniory
Městské komunitní centrum – společenství, vzdělávání, zábava, 
 Centrum denní péče, tísňová služba, domácí zdravotní péče.
• Pro občany sociálně ohrožené
Nízkoprahové denní centrum Na Dolíku – jídlo, teplo, hygiena.
• Pro děti a –náctileté
Městské komunitní centrum a zámecká Kočárovna – volnočasové 
aktivity v bezpečí.
• Pro všechny
Otevřený plavecký bazén, obnova historických cest krajinou – Popo-
vické stromořadí, Cvrčovické stromořadí, sad U Světice. 
Komunitní plán sociálních služeb – strategický dokument města, spo-
lečné dílo odborníků, úředníků, neziskových organizací, občanů a politiků.
Proto jsou našimi kandidáty důchodce i student, podnikatel i živ-
nostník, řemeslník i obchodník, právník, lékař i učitel, matka malých 
dětí i otec, živitel rodiny, zástupci všech generací a řady profesí, kteří 
mohou hájit potřeby svého stavu.

Rozumné
hospodaření
•  Zachováme vyrovnané rozpočtové 

hospodaření bez zadlužování města 
•  Využijeme v maximální míře dotační 

programy EU
•  Garantujeme stávající zákonnou 

transparentnost zadávání veřejných 
zakázek a navíc zveřejníme smlouvy 
nad rámec zákona i u zakázek 
malého rozsahu 

•  Stanovíme odpovědnost jednotlivých 
radních za konkrétní oblasti

•  Zapojíme do řízení města odborníky 
napříč politickým spektrem

Zdravé
a bezpečné město 
•  Zrealizujeme projekt Slunečního 

parku pod nemocnicí, sportoviště 
v sídlišti U Vodojemu a rodinného 
ekocentra ve staroboleslavské 
Residenci

•  Posílíme bezpečnost chodců 
i cyklistů projíždějících centrem 
města a po mostech

•  Vytvoříme plán prevence rizikových 
jevů (drogy, alkohol, kouření, 
krádeže, násilí) se zapojením 
veřejnosti 

•  Zajistíme kvalitnější a efektivnější 
činnost městské policie

Podpora podnikání
•  Zapojíme místní živnostníky 

a podnikatele do akcí města
•  Obnovíme trhy na brandýském 

náměstí
•  Zprostředkujeme pomoc pro získání 

dotací z EU
•  Budeme informovat 

o připravovaných projektech 
a výběrových řízeních města

•  Zlepšíme spolupráci s Hospodářskou 
komorou

•  Využijeme k rozvoji cestovního 
ruchu také zastoupení našeho Kraje 
v Bruselu

Srozumitelná 
komunikace Města 
s občany
•  Zveřejníme indexované 

videozáznamy z jednání 
zastupitelstva na webu města

•  Přizpůsobíme potřebám občanů 
webové stránky, úřední hodiny a čas 
jednání zastupitelstva    

•  Zavedeme centrální emailovou 
adresu pro komunikaci občanů 
s Městským úřadem  

•  Informace a novinky z města 
budeme poskytovat také 
prostřednictvím sociálních sítí

Kultura, sport 
a volný čas
BUDEME
•  dál podporovat tradiční sportovní 

kluby i sportování pro veřejnost 
•  usilovat o zařazení brandýského 

zámku mezi národní kulturní 
památky

•  pokračovat v připravených 
projektech (rekonstrukce lázní 
Houštka a spolkového domu č. 98, 
záchrana sportovní haly BIOS aj.)

•  hledat důstojné prostory pro 
rozšíření ZUŠ a podporovat zájmové 
aktivity dětí a mládeže

•  koordinovat rozvoj centra Staré 
Boleslavi s projekty církve na 
základě vzájemně výhodného 
partnerství

S podporou Starostů


