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Můžeme mít
lepší město

Dřív, NEŽ SI MYSLÍTE

JUDr. Roman Kočí
Kandidát na starostu Stoda
Vážení spoluobčané našeho města,
máte před sebou volební program
politické strany TOP 09 pro komunální
volby ve Stodě, které se uskuteční dne
15. 10. – 16. 10. 2010. Naši kandidáti
do Zastupitelstva města Stod Vám
v tomto volebním programu nabízejí
v prvé řadě změnu. Změnu ve správě
věcí veřejných týkajících se našeho
města, změnu ve fungování orgánů
města, změnu v činnosti a aktivitách
města, změnu v takřka všech oblastech
působnosti územního samosprávného
celku, které jeho orgány mohou ovlivnit.
Naše město má obrovský rozvojový
potenciál. Záleží však pouze na naší
píli a pracovitosti, zdali tento potenciál
dokážeme všestranně využít, anebo zda
budeme i po těchto volbách setrvávat
v další stagnaci a určité rezignaci, která
v činnosti orgánů města dnes z našeho
pohledu převládá. I za situace, kdy je
v současnosti velkým problémem všech
obcí a měst v České republice citelné

snížení příjmů jejich rozpočtů z daňových
výnosů, určitě lze naše město a život
v něm efektivně podporovat v pozitivním
vývoji a zajistit mu trvale udržitelný
rozvoj.
Stod jsme my, jeho občané. V plné míře
ctíme dědictví předešlých generací, které
formovaly vývoj našeho města a cítíme
odpovědnost za generace budoucí.
Naši kandidáti jsou ochotni a připraveni
na sebe převzít odpovědnost za sebe,
za své blízké, za svoje město, kde žijí.
V orgánech města budeme zastupovat
Vás, občany města, nikoli sami sebe.
Všichni naši kandidáti kandidují s dobrou
vůlí sloužit našemu městu a jeho
občanům a s přesvědčením se tomuto
poslání nikdy nezpronevěřit. Všichni naši
kandidáti Vám garantují, že v případě
zvolení do zastupitelstva města svoji
funkci nikdy nezneužijí ke svému
vlastnímu prospěchu či prospěchu osob
jim blízkým a vždy budou jednat tak, aby
se nedostali do střetu zájmů.

Pokud v těchto volbách od Vás obdržíme
takové množství hlasů, které nám umožní
být rozhodující silou při vedení městské
samosprávy, budeme při řízení města
prosazovat principy transparentnosti,
poctivosti, hospodárnosti, svědomitosti,
odpovědnosti, vstřícnosti a budeme
naplňovat tento náš níže uvedený
program. Neusilujeme o popularitu
za každou cenu a už vůbec ne za cenu
nereálných volebních slibů. Nebudeme
Vám tudíž dávat nepřiměřené sliby,
jejichž nesplnění je podstatným zdrojem
zklamání z politiky, komunální nevyjímaje.
Vše, co je v našem programu obsaženo,
můžeme
každodenní
usilovnou
a poctivou prací reálně naplnit, a to
za předpokladu, že projevíte ve volbách
vůli, abychom Vás v orgánech našeho
města zastupovali.
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VAŠI LIDÉ NA KANDIDÁTCE TOP 09

JUDr. Roman Kočí

Ing. Zdeněk Kohout

Bc. Jan Wilhelm

Antonín Ulík

Narodil se 26. 9. 1974 v Táboře.
Je ženatý, má jednoho syna. Maturoval na gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí. V roce 2000
absolvoval Právnickou fakultu ZČU
v Plzni a o rok později zde úspěšně
složil rigorózní zkoušku. Po ukončení školy vykonával civilní službu
a zároveň začal jako dobrovolník
působit v organizaci Bílý kruh bezpečí, kde poskytoval právní pomoc
obětem trestných činů (zejména
v oblasti domácího násilí). Poté
začal pracovat na Krajském úřadě
Plzeňského kraje, kde působí doposud jako právník a zároveň jako
vedoucí oddělení dopravně správních agend.

Narodil se 30. 4. 1970 ve Stodě. Je
ženatý, má dvě děti. V roce 1988
maturoval na Masarykově gymnáziu v Plzni. Poté absolvoval Vysokou vojenskou technickou školu
v Liptovském Mikuláši. V průběhu
svého profesního života prošel
několika vedoucími funkcemi, kde
zodpovídal za řízení kolektivu a měl
hmotnou odpovědnost za svěřený
úsek v podniku. Nyní pracuje jako
vedoucí údržby v podniku EvoBus
Holýšov.

Narodil se 15. 2. 1977 Ve Stodě.
Je ženatý, má jedno dítě. V roce
1995 maturoval na Střední zemědělsko-průmyslové škole v Horšovském Týně. Po ročním studiu
na státní jazykové škole a vojenské
službě pracoval sedm let u Celní
správy čr. V současnosti pracuje
jako expedient ve firmě s německou účastí. Při zaměstnání vystudoval bakalářský obor politologie
na zču v Plzni.

Narodil se 23. 12. 1968 v Jičíně. Je
rozvedený, má tři děti, žije s přítelkyní ve Stodě. V roce 1987 maturoval na gymnáziu v Jičíně. V letech
1987–1989 vykonával vojenskou
službu. Po jejím absolvování byl
zaměstnán do konce roku 1994
u celní správy. Od roku 1996 pracuje jako celní specialista pro firmu
Panasonic AVC Networks Czech,
s.r.o., Plzeň – výrobce televizorů
Panasonic.

Právo není jen jeho profese, ale
především milovaný obor. Je autorem několika odborných knih,
pravidelně publikuje články v odborných časopisech, v oblasti veřejného práva přednáší na konferencích a v rámci akreditovaných
vzdělávacích programů v celé České republice.
„Cítím to téměř jako povinnost
ke svému městu kde žiji, které je
mým domovem a místem, kde
se mi „přihodila“ nejkrásnější věc
v životě – narození syna. Chci dát
veškeré své znalosti, zkušenosti
a energii ve prospěch pozitivního
rozvoje našeho města. Jsem pevně přesvědčen, že naším společným úsilím dokážeme ten obrovský
potenciál, který v našem městě je,
v plné míře rozvinout. Chtěl bych,
aby má práce v zastupitelstvu města byla jedním z příkladů, že veřejnou funkci je možno vykonávat poctivě a transparentně.“

„Myslím si, že naše město není tam,
kde má potenciál být. Podívám-li se
zpět, všechna města, se kterými se
můžeme rovnat, jako jsou Přeštice,
Holýšov a další podobná, udělala
ohromný skok v rozvoji. Tento pokrok za posledních 20 let mi v našem městě chybí. Rád bych svojí
aktivní účastí napomohl našemu
městu dostat se na místo, které mu
podle jeho historických pramenů
náleží. Podle mého názoru má Stod
na víc a rád tomuto městu věnuji
svou energii a zkušenosti ze svého
profesního života. Zaslouží si to.“

„Velice mi záleží na městě , kde
jsem se narodil, a rád bych se jako
zastupitel podílel na jeho dalším
rozvoji. Mnohokrát jsem slyšel (bohužel pravdivé) názory lidí žijících
v okolních, podobně velkých obcích, že Stod „poněkud zaostává“,
a to v mnoha oblastech. Pojďme
to změnit! Věřím, že pro město lze
pracovat mnohem efektivněji než
dosud. Společně s vámi, občany
města, můžeme ze Stodu vytvořit
příjemné místo pro život a vrátit
jej tam, kam patří. Mezi nejrozvinutější.“

Kandidáti na
dalších místech:
5. Martin Fiala
38 let, technik, Stod,
bez politické příslušnosti
6. Jaroslav Strejc
59 let, podnikatel, Stod,
bez politické příslušnosti
7. Danuše Šmidingrová
36 let, asistent pedagoga, Stod,
bez politické příslušnosti
8. Ing. Jan Krpálek
27 let, výrobní technik, Stod,
bez politické příslušnosti
9. Mgr. Marcela Kašparová
32 let, státní zaměstnanec, Stod,
bez politické příslušnosti
10. Martina Drmotová
33 let, technik, Stod,
bez politické příslušnosti
11. Václav Svoboda
47 let, zámečník, Stod,
bez politické příslušnosti
12. Veronika Kohoutová
36 let, disponentka, Stod,
bez politické příslušnosti
13. Ilona Rakušanová
35 let, disponentka, Stod,
bez politické příslušnosti
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volební program TOP 09 ve stodě
1. Rozvoj města
A) Koncepce rozvoje

– Připravíme Koncepci dlouhodobého rozvoje našeho
města.
– Provedeme revizi platného územního plánu města tak,
aby odpovídal aktuálním potřebám a moderním trendům v rozvoji územního sídla.
– Při přípravě uvedených koncepčních materiálů dáme
dostatečný prostor občanům města, aby se mohli
k těmto dokumentům vyjádřit, a budeme se jejich připomínkami a návrhy pečlivě zabývat.
– Provedeme analýzu veškerých dotačních programů
Evropské unie a dalších dotačních programů v návaznosti na budoucí realizaci investičních záměrů našeho
města, které by bylo možno z těchto programů spolufinancovat. Zaměříme se především na oblasti výstavby či rekonstrukce technické infrastruktury, na oblast
vzdělávání, oblast využití volného času dětí a mládeže,
oblast propagace kultury, sportu a cestovního ruchu
ve Stodě a v blízkém okolí či oblast ochrany přírody
a krajiny.
– Budeme v míře, kterou lze po územním samosprávném
celku spravedlivě a legitimně požadovat, všestranně
podporovat rozvoj služeb a dalších podnikatelských
aktivit (včetně rozvoje stávající průmyslové zóny)
na území našeho města, které mj. zajišťují tolik potřebnou nabídku pracovních příležitostí pro občany města.
B) Bydlení na území města

nacházejících ohledně zajištění obnovy jejich objek- ta. Pro realizaci zde uvedených investičních záměrů
tů spočívající minimálně v opravě fasád dle reálných na pozemních komunikacích ve vlastnictví města budeme hledat veškeré možné zdroje jejich financování.
možností jednotlivých vlastníků.
– Postupně zrekonstruujeme a dovybavíme veškerá C) Dopravní obslužnost
stávající dětská hřiště na území města a budeme se – Vstoupíme v jednání s organizátorem veřejné dopravy
pravidelně starat o jejich údržbu. Budeme také hledat v Plzeňském kraji (společnost POVED s. r. o.) ve věci
vhodné místo pro zřízení dětského dopravního hřiště začlenění našeho města do zóny Integrované dopravy
a sportovního hřiště pro mládež.
Plzeňska.
– Budeme intenzivně jednat s Plzeňským krajem, aby
2. Doprava na území města
zrealizoval výběrové řízení na provozování drážní dopravy na regionální železniční trati Plzeň – Domažlice
A) Silniční obchvat
– Povedeme veškeré možné kroky k tomu, aby bylo za- (trať č. 180), což by měl být předpoklad k výraznému
počato s intenzivní přípravou přeložky silnice I/26 tak, zkvalitnění dopravních služeb na této trati.
jak je tato vymezena v územním plánu našeho měs- – Navážeme jednání s Ministerstvem dopravy ohledně
ta a v zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. možnosti, že by na vlakovém nádraží ve Stodě zastaZa tímto účelem neprodleně po volbách navážeme ko- voval denně alespoň jeden pár rychlíku.
munikaci s investorem této stavby – Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR – a bude na něj vznesen požadavek, aby 3. Hospodaření města
tato organizace bez otálení zahájila přípravu stavby.
– Starosta každoročně občany srozumitelným a podrob– Starosta města bude postup přípravných prací perma- ným způsobem seznámí se strukturou schváleného
nentně sledovat a v rámci možností města bude in- rozpočtu, s jeho konkrétními příjmy a výdaji, s výší
vestorovi stavby poskytnuta veškerá možná součinnost úvěrů a půjček města, se stavem peněžních prostředků
(kupř. při zajišťování území nutného pro stavbu přelož- na bankovních účtech města.
ky, jednání s dotčenými orgány apod.). Starosta bude – V obdobném rozsahu bude starostou každoročně obzároveň v dané věci vést pravidelná jednání s dalšími čanům města předložena zpráva o závěrečném účtu
dotčenými institucemi, především s Ministerstvem do- města za předcházející rok a informace o hospodaření
pravy a Státním fondem dopravní infrastruktury s cí- města za uplynulý rok.
lem zajistit dostatečné množství finančních prostředků – Po volbách provedeme revizi veškerých smluv, z nichž
na realizaci stavby. Předpokládáme, že stavba bude našemu městu či jím zřízeným organizacím vyplývají
spolufinancována z prostředků Operačního programu finanční či jiné závazky, a ty, u nichž bude zjištěna zceEvropské unie DOPRAVA, který financování výstavby la zjevná nevýhodnost pro město či jeho organizace,
silničních obchvatů měst definuje jako prioritu, nesmí- budou vypovězeny či od nich město odstoupí, pokud
me se tedy nechat odbýt slovy o nedostatku finančních tak bude po právu možné.
prostředků na realizaci této stavby.
– Po volbách provedeme revizi nákupů veškerého ma– O postupu přípravných prací stavby přeložky a roli teriálu a služeb pro město a jím zřizované organizaměsta v tomto procesu budou občané starostou města ce a v případě zjištění jejich zjevné nevýhodnosti pro
pravidelně informováni.
město či jeho organizace budeme hledat jiné (levnější)
– Učiníme vše, co je v rámci města a jeho kompeten- způsoby jejich zajištění.
cí možné, aby nejpozději na konci funkčního období – Po volbách zároveň neprodleně provedeme analýzu
nového zastupitelstva, tj. v roce 2014, byla úspěšně aktuální finanční situace města a občané budou inforukončena příprava stavby a započalo se s její realizací. mováni o skutečném stavu věcí v této oblasti, o způsobu hospodaření města v uplynulých letech a o stavu
B) Dopravní infrastruktura
– Budeme plně podporovat rekonstrukci stávajícího prů- pohledávek a závazků města.

– Budeme intenzivně hledat nové lokality na území města pro výstavbu rodinných domů, vždy však s ohledem
a respektem ke stávající okolní zástavbě ve vytipované
lokalitě a s mimořádným ohledem na okolní krajinu.
– Na území, které se podaří zajistit pro výstavbu rodinných domů, s předstihem zajistíme vybudování inženýrských sítí, aby se stavební parcely prodávaly stavebníkům již takto vybavené.
– Při prodeji stavebních parcel z vlastnictví města bude
podmínkou kupní smlouvy povinnost nejpozději do 3
let zahájit stavbu rodinného domu, jinak bude město
oprávněno od smlouvy odstoupit.
– Prodej stavebních parcel bude realizován transparentním a vůči občanům města nediskriminujícím způsobem podle zásad schválených zastupitelstvem města.
– Budeme hledat investory a transparentně s nimi jed- jezdního úseku silnice I/26 a budeme vést intenzivní
nat ve věci zajištění výstavby bytových domů na území jednání s investorem této stavby – Ředitelstvím silnic
města, ať již pro bydlení vlastnické, či nájemní, vše a dálnic ČR o urychlené dokončení přípravy této stavvždy za podmínky souladu této výstavby s úrovní a roz- by a její realizace již v roce 2011. Budeme požadovat
připravit rekonstrukci této silnice v takovém dopravsahem občanské vybavenosti v našem městě.
– Budeme se starat s péčí řádného hospodáře o bytové ně technickém řešení, které zohlední připravovanou
jednotky a domy ve vlastnictví našeho města, v rám- výstavbu přeložky silnice I/26, tj. zohlední stav, kdy
ci reálných možností města se pokusíme tuto činnost průjezdní úsek silnice I/26 bude v budoucnu sloužit
vykonávat přímo orgány města (nikoli samostatnou převážně jen pro místní dopravu na území města.
správcovskou organizací) či prostřednictvím existují- – V rámci rekonstrukce stávajícího průjezdního úseku
silnice I/26 budeme požadovat vyřešení problematiccích organizačních složek města.
ké křižovatky silnic I/26 a II/230 do stavu, který bude
C) Vzhled města
– Budeme řádně pečovat o pozemní komunikace a chod- vyhovující nejen z dopravně technického a stavebního
hlediska, ale i hlediska estetického vzhledu této centníky ve vlastnictví města.
– Budeme řádně pečovat o zelené plochy ve městě (sekání rální části našeho města.
trávy, úklid odpadků, odstranění náletových dřevin apod.) – Budeme hledat všechna možná řešení, jak účinně
ochránit chodce na frekventovaných silnicích v zastaa další veřejná prostranství ve městě se nacházející.
– Budeme řádně pečovat (ve spolupráci s Povodím Vlta- věné části našeho města, zejména jak ochránit děti
vy s. o.) o břehy Radbuzy a Merklínky v zastavěných a mládež, které přecházejí silnice v blízkosti objektů
částech města (odstranění náletových dřevin a vzrostlé školy.
– Budeme intenzivně hledat dostupné finanční prostředzeleně, udržování čistých a uklizených břehů).
– Budeme řádně pečovat o budovy ve vlastnictví města ky, které by mohly být použity na rekonstrukci a opravy
místních komunikací v našem městě. Součástí Kona pokusíme se zajistit jejich uspokojivý vnější vzhled.
– Podnikat kroky k celkovému vylepšení vzhledu ná- cepce dlouhodobého rozvoje našeho města (viz bod
městí ČSA a přilehlých míst v centru města; povedeme 1. A) bude plán výstavby a rekonstrukce místních
jednání s vlastníky nemovitostí v těchto místech se (účelových) komunikací a chodníků ve vlastnictví měs-

4. V
 eřejné zakázky města a jeho
organizací

– Budeme zveřejňovat informace o vyhlášení veřejné zakázky, o jejím průběhu a o jejích výsledcích.
– U každé veřejné zakázky zveřejníme všechny uchazeče o veřejnou zakázku a jejich nabídkovou cenu,
zveřejníme členy hodnotící komise a výsledek jejího
hodnocení.
– Vždy zveřejníme vítězného uchazeče o veřejnou zakázku a zveřejníme smlouvu (smlouvy), kterou s vítězným
uchazečem město či jím zřízená organizace uzavře.
– Po vítězných uchazečích o veřejnou zakázku budeme
požadovat odvedení sjednaných prací, dodávek či služeb v řádné kvalitě, včas a bez nutnosti vícenákladů.
V případě nekvalitně zrealizovaného předmětu veřejné
zakázky uplatníme veškeré smluvní a zákonné nástroje
pro uplatnění odpovědnosti vůči realizátorovi veřejné
zakázky.

5. Orgány města
A) Starosta města

Pokud se nám na základě výsledků voleb podaří obsadit
do funkce starosty města jednoho z našich zvolených
kandidátů, pak garantujeme, že to bude slušný člověk
a bude město, tj. nás všechny občany, důstojným a kom-
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petentním způsobem zastupovat, bude vždy přístupný
občanům svého města, bude jim naslouchat, bude se
snažit porozumět jejich problémům a žádostem, v rámci svých možností a kompetencí se vynasnaží jejich
problémy řešit, převezme plnou osobní zodpovědnost
za řádné fungování obecní samosprávy, městského úřadu, organizačních složek města a příspěvkových organizací města a po dobu výkonu své funkce se nebude
této odpovědnosti nikterak zříkat, se nikdy vědomě nezpronevěří svému poslání sloužit městu a jeho občanům,
nikdy nezneužije svého postavení k osobnímu prospěchu
či k prospěchu osob jemu blízkých, v rámci svého nejlepšího svědomí a vědomí bude svoji funkci vykovávat
spravedlivě a vždy v zájmu města a jeho občanů.
V případě, že právě uvedené principy starosta města
prokazatelně poruší, budeme v zastupitelstvu hlasovat
pro jeho odvolání z funkce, a to i za situace, kdy starostou bude zastupitel zvolený na naší kandidátce.
B) Místostarosta města

Ihned po volbách podáme zastupitelstvu na jeho prvním
zasedání návrh, aby zastupitel města zvolený do funkce místostarosty nebyl pro výkon této funkce uvolněn
(nevykonával funkci na „plný úvazek“). Jsme přesvědčeni, že pro město naší velikosti je plně dostačující
uvolněná funkce starosty, kterého v jeho činnosti budou
každodenně podporovat a pomáhat mu zejména zaměstnanci města zařazení v městském úřadu pro výkon
samosprávy města. Takto uspořené finanční prostředky
připadající na odměnu místostarosty ve výši přibližně
32 tis. Kč měsíčně (odměna neuvolněného místostarosty je cca 7 500 Kč, odměna uvolněného místostarosty je cca 40 tis. Kč) věnujeme na rozvoj našeho města
(např. na rekonstrukci dětských hřišť, na aktivity pro děti
a mládež, na péči o veřejná prostranství apod.)
O konkrétním použití takto uspořených finančních prostředků budou občané města pravidelně informováni.
C) Městský úřad

– Budeme dbát, aby práce úředníků městského úřadu
byla kvalitní a efektivní a aby se úřední osoby ke svým
klientům i nadále chovaly pokud možno slušně, ohleduplně a v rámci zákonných možností jim vycházely
vstříc.
– Budeme všestranně podporovat profesní růst a zvyšování odbornosti úředníků městského úřadu.
– Budeme prosazovat, aby kvalitní a odborně zdatní
úředníci byli za svoji práci pro město náležitě oceněni
a viděli ve své práci smysl a motivaci.
– Zajistíme, aby noví úředníci byli vždy přijímáni pouze
na základě svých odborných a morálních kvalit a vždy
na základě transparentního výběrového řízení.
– Garantujeme, že žádný z našich zastupitelů nikdy nebude z titulu své funkce žádným způsobem zasahovat
do správních řízení vedených městským úřadem.
– Starosta města (ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu) zabezpečí a ponese plnou zodpovědnost
za to, že výkon státní správy uskutečňovaný městským
úřadem bude vždy na profesionální úrovni, nestranný
a nezávislý.

Zajistíme, aby občané města byli pravidelně a objektivně
informováni o činnostech samosprávy města, o životě
ve městě a o všech s tímto souvisejících skutečnostech.
V dané věci zejména učiníme:
– Stodské listy změníme na skutečný zdroj informací
o městě, o činnosti orgánů města, o životě ve městě,
o připravovaných projektech, o významných kulturních, vzdělávacích či sportovních akcích, o činnosti
městského úřadu, o činnosti městem zřízených organizací apod.
– Změníme strukturu a obsah internetových stránek
města do přehledného a uživatelsky příjemného prostředí. Zajistíme pravidelnou aktualizaci internetových
stránek, zavedeme na tomto informačním zdroji možnost pokládat dotazy starostovi a dalším představitelům města, městského úřadu a městem zřízených
organizací.

6. Veřejné služby na území města
A) Organizace zřizované městem

Organizace (a organizační složky města), které naše
město zřizuje, považujeme za velmi důležité subjekty,
které poskytují v podstatě nenahraditelné veřejné služby. Budeme plně podporovat činnost těchto organizací
a z pozice jejich zřizovatele se budeme snažit zajistit
zejména tyto záležitosti:
– Budeme zřizovaným organizacím poskytovat komplexní servis nutný pro jejich řádné fungování a činnost.
– Budeme zřizovaným organizacím poskytovat veškerou
možnou pomoc ať již v otázkách právních, metodických, odborných, či v oblasti technického zabezpečení
jejich činností.
– Budeme intenzivně hledat cesty, jak zajistit navýšení
příspěvků na provoz zřizovaných organizací.
– Po statutárních orgánech zřizovaných organizací budeme vyžadovat zajištění řádného plnění úkolů, pro které
jsou tyto organizace zřízeny, zajištění řádného a poctivého hospodaření a péči řádného hospodáře o jim
svěřený majetek města.
– Budeme z pozice zřizovatele zvláště dbát, aby osoby
vykonávající funkci statutárního orgánu zřizovaných
organizací nezneužívaly svého postavení k osobnímu
prospěchu či k prospěchu osob jim blízkých či aby se
nedostaly do střetu zájmů.
– Zajistíme, aby organizace zřizované městem nedobrovolně neopouštěli odborně zdatní a pracovití zaměstnanci, které není možno v podmínkách našeho města
adekvátně nahradit.
B) Ostatní veřejné služby

tezky Holýšov – Stod – Chotěšov a nabídneme mikroregionu veškerou možnou součinnost v prosazení
tohoto záměru.
– Budeme plně podporovat aktivity mikroregionu týkající
se obnovy objektu na Křížovém vrchu a pokračování
budování naučných tras k tomuto objektu a v jeho
okolí.
– Plně podporujeme projekt „Informační tabule do členských měst a obcí Mikroregionu Radbuza“ a budeme
s mikroregionem spolupracovat na jeho realizaci.

7. Výstavba supermarketu

Plně podporujeme urychlenou výstavbu alespoň jednoho
supermarketu v našem městě, který bezpochyby zkvalitní nabídku služeb pro naše občany a poskytne jim nabídku pracovních příležitostí. V této věci zejména učiníme:
– Ihned po volbách provedeme komplexní analýzu dosavadní činnosti orgánů města v otázce výstavby supermarketu v našem městě a neprodleně s ní seznámíme
občany.
– Ať již bude možno na dosavadní činnost orgánů města
v této věci navázat, či nikoliv, neprodleně vstoupíme
v transparentní jednání s investorem této stavby a budeme požadovat dokončení její přípravy a započetí
realizace stavby.
– Poskytneme ze strany města investorovi při přípravě
a realizaci stavby supermarketu součinnost, kterou je
možno od města spravedlivě a legitimně požadovat,
a to za tím účelem, aby výstavba supermarketu byla
realizována pokud možno co nejdříve. Předpokládáme,
že k výstavbě a otevření supermarketu by mělo dojít
v horizontu 2 let.

8. Kultura, sport

Kultura a sport jakožto specifické společenské aktivity
jsou neodmyslitelně a dlouhodobě spjaty s životem v našem městě a my je budeme v mezích možností města
aktivně podporovat. V maximální možné a únosné míře
se pokusíme občanům města nabídnout pro provozování těchto aktivit zařízení města (kulturní dům, letní kino,
areál městského stadionu, sportovní hala). V těchto oblastech dále učiníme:
– Budeme pokračovat v trendu výrazné podpory kultury,
který dnes reprezentuje Městské kulturní středisko.
– V oblasti sportu bude naše podpora směřovat především do oblasti sportování dětí a mládeže.
– Ve spolupráci se sportovními oddíly budeme podporovat všestranný rozvoj tradičních sportů v našem městě,
jako je fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal a další.
– Budeme podporovat provozování královny sportu atletiky na městském stadionu, kde jsou k němu poměrně
vhodné podmínky.
– Budeme napomáhat rozvoji neorganizovaného sportu
v našem městě a v organizaci sportovních akcí.
– Zlepšíme péči o areál městského stadionu a pokusíme se získat finanční prostředky na jeho modernizaci
a zlepšení vybavení pro provozování jednotlivých sportovních odvětví.

Kromě veřejných služeb, které poskytují orgány našeho
města a jím zřízené organizace, považujeme za nepostradatelné poskytování těchto služeb i dalšími subjekty
na území města. Budeme v nejvyšší možné míře podporovat činnost stodské nemocnice, Domova pro osoby
se zdravotním postižením či Integrované střední školy.
Budeme plně podporovat, aby byl zachován stávající rozsah zdravotní péče v nemocnici a aby po připravované
transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením tento nadále poskytoval kvalitní služby a byla v něm 9. Lelov
D) Poradní orgány města
Nebudeme po volbách podporovat zřízení poradních or- zachována pracovní místa pro občany našeho města
Lelov je integrální součástí našeho města, a pokud
gánů rady a zastupitelstva (komise a výbory) s výjimkou C) Mikroregion Radbuza
v tomto volebním programu hovoříme o našem městě, je
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, jejichž Plně podporujeme členství našeho města v Mikroregionu tak myšleno včetně Lelova. Chceme, aby občané města
zřízení je ze zákona povinné. Jsme přesvědčeni, že uve- Radbuza. Budeme však klást zásadnější význam našemu žijící v této jeho části měli jistotu, že v činnostech orgánů
dené poradní orgány jsou v podmínkách našeho města členství v tomto svazku obcí. Zaměříme se především našeho města nebude Lelov opomíjen. Budeme se snazbytné, jejich činnost není příliš efektivní a jejich neu- na následující činnosti:
žit výrazně zlepšit péči o veřejná prostranství v Lelově
stanovením dojde k úspoře finančních prostředků města – Budeme usilovat o zintenzivnění aktivit uvedeného a intenzivně hledat dostupné finanční prostředky na nutpřipadajících na odměny členů těchto poradních orgánů. svazku obcí a o větší veřejnou publicitu jeho činnosti né opravy poměrně zanedbané dopravní infrastruktury
Takto uspořené finanční prostředky poskytneme na roz- a výsledků jeho činnosti.
(místní komunikace) v Lelově. Naším záměrem je, abyvoj města a o jejich konkrétném použití budou občané – Budeme prosazovat, aby se mikroregion intenzivně chom stále uchraňovali ráz Lelova jakožto klidného, čisměsta informováni.
zabýval možností budování samostatných cyklostezek tého a zdravého místa k životu zasazeného do krásné
mezi obcemi, které jsou jeho členy.
a nenarušené přírody.
E) Poskytování informací o činnostech orgánů
– Budeme prosazovat vybudování samostatné cyklosměsta

