Volební program TOP 09 a Starostové
pro Plzeňský kraj
krajské volby 2012

1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA
„Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí
možnosti krajského rozpočtu „
Být odpovědným hospodářem není pro TOP 09 a Starosty jen prázdná fráze. Věříme, že je
možné hledat další rezervy ve vlastním rozpočtu kraje. Pokud vyzýváme k šetření, pak
musíme začít šetřit ve svých vlastních výdajích, zejména v režijních nákladech. Finanční
prostředky budeme investovat odpovědně. Zejména tam, kde je zajištěno spolufinancování ze
strukturálních fondů nebo jiných dotačních titulů. Všem potencionálním příjemcům dotací
aktivně pomůžeme při jejich získávání. Za nejúčinnější ekonomickou politiku považujeme
podporu ekonomické soběstačnosti. Efektivitu investic a výdajů chceme posuzovat dle
skutečně dosahovaných výsledků a dopadů.
Konstatujeme, že naprosto zásadní podporou rozvoje kraje je zákon o novém rozpočtovém
určení daní. Je výsledkem dlouhého úsilí TOP 09 a STAN – hnutí Starostové a nezávislí. Města
a obce konečně získávají prostředky pro řešení palčivých problémů. Vítězem je i město Plzeň,
které si zachovává své ekonomicky nadstandardní postavení. Schválení zákona o RUD je proto
historickou událostí pro celý Plzeňský kraj.
Naším hlavním cílem v rozpočtové politice kraje je nezvyšovat zadlužování kraje a
efektivně vynakládat dostupné finanční zdroje.
Naše priority:

- Přednostně podpoříme investiční projekty kofinancované z dotačních zdrojů na
národní úrovni i na úrovni EU.

- Upřednostníme rozvojové investice vedoucí k synergickým efektům (zvýšení
zaměstnanosti, rozšíření investičních příležitostí.

- Důsledně budeme uplatňovat efektivní dluhovou službu a využití standardních
nástrojů finančního trhu pro zlevnění obsluhy krajského dluhu.

- V oblasti investic budeme preferovat více zdrojové financování, kooperaci se státním i
soukromým sektorem (např. PPP, pronájmy majetku). Chceme využít PPP projekty jen
tam, kde to dává ekonomický smysl.

- Budeme důsledně podporovat přeshraniční spolupráci i v ekonomické oblasti.
- Za samozřejmost považujeme administrativní podporu kraje obcím při přípravě
dotačních žádostí – toto opatření přinese snížení agenturních nákladů pro obce na
zpracování žádostí a zvýší úspěšnost.

- Provedeme pasportizaci investičních příležitostí na úrovni kraje pro PPP projekty,
zavedeme krajskou „agenturu“ pro přípravu PPP projektů na obecní úrovni včetně
znalostní báze PPP.
2.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

„ Kvalita, efektivita a dostupnost zdravotní péče„

TOP 09 a Starostové budou usilovat o to, aby byla zdravotní péče v zařízeních zřizovaných a
financovaných krajem kvalitní, ekonomicky únosná a efektivně dostupná pro všechny
pacienty. Kvalita péče, chování k pacientům a odbornost lékařů jsou pro nás stejně důležité
parametry jako efektivita, vynaložené finanční prostředky a investice do moderních přístrojů.
Chceme, aby byl pacient v krajských zařízeních na prvním místě, měl dostatek informací a
podle nich si mohl vybrat zařízení, jehož služeb využije. K optimalizaci počtu zařízení a jimi
poskytovaných oborů budeme přistupovat s rozmyslem a koncepčně. Budeme úzce
spolupracovat s ostatními zřizovateli a poskytovateli péče tak, aby byly zajištěny kvalitní
zdravotní služby a přitom ekonomicky efektivní dostupnost všech oborů.
Hlavním cílem je proto zvýšit kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče.
Naše priority:

- Omezíme stavební investice a investice do nákladných přístrojů ve prospěch investic
do kvalitního lékařského personálu a jeho vzdělávání.

- Definujeme, jakou péči chceme poskytovat a za jakých ekonomických podmínek. Dále
chceme minimalizovat do konce volebního období potřebu přímé finanční podpory ZZ
(zdravotních zařízení) z rozpočtu Plzeňského kraje tam, kde je to možné.

- Zlepšení vzájemné spolupráce ZZ v ekonomické oblasti a poskytovaných zdravotních
službách odstraněním duplicit. Budeme prosazovat spolupráci ZZ bez ohledu na jejich
zřizovatele (státní, soukromá, krajská ZZ).

- Zavedeme systém hodnocení a sběru dat o prováděných zdravotních a ekonomických
činnostech. Budeme klást maximální důraz na kvalitu poskytované péče.

- Budeme informovat o výsledcích a kvalitě péče, zveřejníme výsledky krajských
zařízení.

3. SOCIÁLNÍ POLITIKA
„Sociální politika je pro nás navigací k novým začátkům, soběstačnosti a
adekvátní pomoci.„

Úspěchem krajské sociální politiky budou pro TOP 09 a Starosty ti klienti systému,
kteří již podporu nepotřebují. Budeme preferovat takové sociální programy, které
budou znamenat nové začátky, cestu k samostatnosti a soběstačnosti, případně
adekvátní pomoc. Sociální politika by neměla produkovat lidi trvale závislé na
systému pomoci. I rozdělování pomoci a finančních prostředků v rámci sociální
politiky musí být podřízeno efektivitě s měřitelným výsledkem. Nechceme klienty
sociálních systémů izolovat v mamutích zařízeních a z jejich integrace a restartu se
vykoupit přímou finanční pomocí. Na integraci a jejich soužití v přirozeném,
domácím prostředí nebudeme nikdy rezignovat.
Do systému sociální péče chceme zavést kritéria efektivity, kvality a
hodnocení.
Naše priority:

- Zavedeme systém hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb jako nástroje
hodnoceni efektivit.

- Vyrovnáme ekonomické podmínky poskytovatelů sociálních služeb (preference kvality
a efektivity, ne zřizovatele).

- Podpoříme efektivní sociální služby poskytované v rámci individuálních programů
Plzeňského kraje (po skončení stávajících v roce 2013).

- Zredukujeme nebo zrušíme investice či služby v sociální oblasti, které jsou ekonomicky
neefektivní a jdou proti konceptu integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

- Podpoříme komunitní projekty.
- Podpoříme efektivní terénní služby pro seniory, které tam, kde je to možné, preferují
setrvání seniorů v jejich domovském prostředí.

- Podpoříme samostatného bydlení osob se zdravotním postižením.
4.

DOPRAVA

„Doprava jako jedna z nejdůležitějších oblastí pro rozvoj a kvalitní fungování našeho
kraje“
Cílem TOP 09 a Starostů v oblasti dopravy je, aby kraj byl tvůrcem komplexního řešení
dopravní situace. Měl by pohlížet na problematiku dopravy ve všech jejích oblastech
z nadregionální perspektivy.
Naše priority v oblasti silniční dopravy:
-

Podporujeme dostavbu 2. části Západního obchvatu Plzně (Křimice –
křižovatka u OC Globus). První část (Makro - Křimice) nic zásadního
z dopravního hlediska neřeší. Tento projekt je nad finanční možnosti
Plzeňského
kraje,
proto
předpokládáme
jeho
financování
také
z mimorozpočtových zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet).

-

Zasadíme se za uvedení stávající silniční sítě, která je v majetku
Plzeňského kraje, do dobrého technického stavu. Investice musí být
důkladně vybírány na základě předem stanovených kritérií (bezpečnost,
dostupnost významných lokalit, ekonomická výhodnost atd.). Budeme klást
důraz na rekonstrukce strategicky důležitých mostních objektů. Plzeňský kraj
je samozřejmě krajem příhraničním s vazbou na sousední Bavorsko. Z tohoto
důvodu musíme brát zřetel i na potřeby příhraniční dopravy a koordinovat je
tak, aby byla logická návaznost či včasná příprava opatření na možné vyvolané
změny.

-

Zefektivníme běžnou letní údržbu komunikací, kterou vnímáme jako prevenci proti
zhoršujícímu se technickému stavu silnic.

-

Zajistíme maximální využití přidělených provozních prostředků na údržbu komunikací
= centrální nákupy spotřebního materiálu (sůl, živičné materiály, PHM, elektrická
energie, vozový park atd.). Některé pracovní činnosti, které jsou neúnosně finančně
náročné z důvodu odlehlého místa realizace a tím náročné na přejezd techniky a
pracovníků, budeme objednávat u odborných firem působících v dané lokalitě.

-

Zefektivníme využívání fondu pracovní doby v rámci Správy a údržby silnic

Plzeňského kraje. Některé činnosti je možné provádět při cyklu více směn. Na vybrané
práce při údržbě komunikací využijeme pracovníky, kteří jsou k dispozici na veřejně
prospěšné práce.

Naše priority v oblasti veřejné dopravy:

-

Zasadíme se o vybudování fungujícího integrovaného dopravního systému (IDS) a
stanovení aktuálních dopravních cest požadovaných cestujícími. IDS Plzeňského
kraje ve stávající podobě řeší pouze okolí města Plzně. Ze strany občanů je těžko
akceptovatelný záměr zefektivnění dopravy způsobem přestupů mezi autobusy a
vlakem. Toto vede k odklonu cestujících z hromadné dopravy k dopravě osobními
auty. Jde o upravení dopravních kapacit a rovněž dopravních cest v souladu
s poptávkou ze strany cestujících a to bez ohledu na zájmy dopravců.

-

Podpoříme jednotný způsob odbavování a jednotný informační systém pro cestující,
je však třeba pojmout celý kraj a ne jen jeho dílčí část.

-

Umožníme větší konkurenci mezi dopravci jak na železnici, tak i v autobusové
dopravě.

-

Zefektivníme činnosti realizované společností POVED s.r.o.
Minimalizujeme nevytížené (někdy zcela nevyužívané) spoje a ušetřené
prostředky investujeme například do stávající vlastní silniční sítě Plzeňského
kraje tak, abychom jí stabilizovali a zajistili základní dopravní obslužnosti i
v okrajových částech kraje. Budeme dbát také o zajištění vzájemné návaznosti
jednotlivých spojů na území kraje a vybraných mimokrajských linek.

5.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Důležitá je pro nás rovnováha mezi hospodařením v krajině a ochranou přírody.“
V oblasti životního prostředí chceme fungující Národní park Šumava s jasnou
uzákoněnou koncepcí. Podporujeme také vznik nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Jsme jednoznačně proti možnému budování úložiště jaderného odpadu na
Horažďovicku. Pomůžeme také obcím s realizací důležitých vodohospodářských
staveb, které jsou nutné pro jejich další rozvoj. Pro odpady najdeme další smysluplné
a efektivní využití.
Naše priority:

-

Bez emocí povedeme věcnou diskusi o novém zákoně o Národním parku
Šumava a v duchu dokumentu „9 tezí o Šumavě“.

-

Podpoříme vznik nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.

-

Nesouhlasíme s pokračováním průzkumných prací vedoucích k vyhledání
místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok na
Horažďovicku. Nepodpoříme možnou výstavbu tohoto úložiště.

-

Ve všech obcích by měli mít obyvatelé kvalitní pitnou vodu. Podpoříme proto zejména
výstavbu či dostavbu vodovodů v obcích, kde jsou kontaminovány studny, anebo
tam, kde není k dispozici vodovod.

-

V oblasti odpadového hospodářství se zaměříme na vytvoření smysluplné
koncepce nakládání s odpady s důrazem na třídění odpadu, jeho
efektivní zpracovávání a energetické využití a snížení množství směsného
komunálního odpadu. Dále budeme podporovat vznik nových sběrných dvorů
a malých kompostáren pro využití biologického odpadu.

-

Budeme usilovat o výstavbu a dostavbu další potřebné infrastruktury
v oblasti vodního hospodářství – čistíren odpadních vod, vodovodů a
kanalizací - včetně projektové přípravy.

-

Podpoříme budování protipovodňových opatření a zefektivníme systém
protipovodňové ochrany ve spolupráci se správci toků a s pozemkovým
úřadem; zejména chceme napomoci vytváření opatření k zadržení vody na
samém začátku diverzifikací pěstování plodin na orné půdě, obnovovat
historicky dané nivy a teprve pak, pokud tato opatření nejdou zrealizovat,
přistoupit k budování suchý poldrů, provádět revitalizaci toku tak, aby se voda
v krajině zpomalila.

-

Budeme podporovat další energetické úspory ve veřejných budovách zejména
jejich zateplováním;

-

Podpoříme racionální formy péče o zeleň v krajině.

-

Budeme podporovat dobré nakládání s půdním fondem, zejména se
budeme snažit zabránit nekoncepčnímu zabírání půdy pro výstavbu na zelené
louce, budeme podporovat tvorbu protierozních opatření.

-

Budeme usilovat o podporu majitelů lesů, kteří dobře hospodaří, podpoříme
zalesňování vhodných pozemků. Zajistíme přehlednou, jednoduchou a
průkaznou kontrolu přidělených příspěvků.

-

Podpoříme takové alternativní zdroje elektrické energie, které nebudou
vyžadovat stavební zásahy do krajiny;

-

Nabídneme obcím podporu v získávání finančních prostředků na
projekty v oblasti životního prostředí z dotačních titulů, které neposkytuje
Plzeňský kraj. Zlepšíme koordinaci projektových aktivit v kraji.

-

Podpoříme ekologickou výchovu a péči o přírodní rezervace, zejména mezi
dětmi na základních a středních školách.

-

Navážeme hlubší spolupráci se všemi subjekty, které rozhodují o životě ve
venkovském prostoru (agrární komora, ministerstva, podnikatele na venkově).

6.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ, VENKOV A CESTOVNÍ RUCH

„Koncepční a vyvážený rozvoj kraje dle jeho skutečných potřeb, nikoli na
základě nahodilých investic.“

Budeme usilovat o harmonický rozvoj kraje s ohledem na specifické postavení jeho
dominantního centra – města Plzně a venkovských oblastí. Všechny krajské investice
musí mít smysl a musí být pro rozvoj kraje potřebné. Zároveň budeme usilovat o
zvýšení prestiže a atraktivity kraje i z hlediska cestovního ruchu a mezinárodní
spolupráce.
Naše priority:

-

Ihned po volbách začneme pracovat na aktualizaci Programu rozvoje
Plzeňského kraje tak, aby časově i obsahově reflektoval hlavní a moderní
rozvojové trendy na evropské i celostátní úrovní, a zároveň zohledňoval
specifické potřeby našeho kraje.

-

Zaměříme se na včasnou, koncepční a promyšlenou přípravu všech
významných investičních akcí, aby náš kraj v tomto ohledu s přípravou opět

„nezaspal“ a většina dostupných (evropských) prostředků neskončila nakonec
v jiných krajích či v jiných mnohdy nepotřebných projektech.
-

V rámci debaty o budoucnosti využívání strukturálních fondů EU po
roce 2013 budeme usilovat o co největší zohlednění aktuálních a
specifických potřeb Plzeňského kraje (zejména infrastruktura dopravy a
životního prostředí). Kraj bude usilovat o to, aby státní a evropské dotační
prostředky podporovaly rozvoj celého kraje, zejména venkovských oblastí.
Dotace musí především zvyšovat vzdělanost a zaměstnanost obyvatel. Zároveň
je potřeba podporovat smysluplné a udržitelné projekty s vědomím, že dotace
nejsou samospasitelné.

-

Kromě Šumavy budeme usilovat o definování nové turistické destinace
v kraji, např. oblasti Brd.

-

Prohloubíme spolupráci obcí v oblasti přeshraniční spolupráce se
sousedními Bavorskými obcemi, a to v co nejširším spektru aktivit.
Rovněž tak i spolupráci s jinými regiony na mezinárodní úrovni. Kraj pomůže
zintenzivnit přeshraniční spolupráci i dalších subjektů. Odmítáme orientaci
kraje na země, které potlačují lidská práva.

-

Zasadíme se o posílení podpory městům a obcím v Plzeňském kraji
v rámci programů podpory venkova s důrazem na zatraktivnění života na
venkově, udržení místních obyvatel, rozvoj cestovního ruchu a rozvoj stále
tolik potřebné infrastruktury. Podpoříme také propagaci nových subjektů,
začínajících podnikat v cestovním ruchu na venkově a rovněž každou formu
rozvoje cestovního ruchu, která přinese nová pracovní místa.

-

V oblasti rozvoje sítě cyklostezek neexistuje koordinace na krajské úrovni.
Proto zajistíme, aby rozvoj a výstavba cyklostezek byla na celokrajské
úrovni koordinována s městy a obcemi. Podpoříme také dlouhodobě
zanedbanou péči o rozvoj cyklotras a cyklostezek.

-

Podpoříme revitalizaci nevyužívaných a opuštěných vojenských,
průmyslových a zemědělských objektů – brownfields, podpoříme také
přeměnu nevyužívaných železničních tratí na cyklostezky.

-

Budeme klást velký důraz na intenzivnější spolupráci s centrálními
institucemi v Praze (ministerstvy), ostatními kraji, Svazem měst a obcí ČR,
Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a Sdružením místních samospráv ČR.

-

Budeme prosazovat přehledné zveřejňování všech příjemců dotací (z
fondů EU i krajských prostředků).

7.

VZDĚLÁVÁNÍ

„Vzdělání je nejlepší investicí. Klíčem k jeho rozvoji je zvyšování
kvality a jeho rozumná dostupnost.“

Školství všech stupňů považujeme za jeden celek. Budeme především zlepšovat
kvalitu vzdělávání. Základní a mateřské školy musí mít co nejširší záběr, odmítáme
proto takové financování, které by vedlo k zániku venkovských škol. U krajských
středních škol bude při posuzování sítě škol hlavním kritériem kvalita výuky.
Zaměříme se na informovanost a spolupráci s veřejností i se zaměstnavateli s cílem co
nejlepšího uplatnění absolventů v praxi. Za důležitou považujeme stálou diskusi
s vysokými školami o profilu znalostí a dovedností absolventů středních škol
pokračujících ve studiu na vysokých školách.
Naše priority:

-

Přímé investice do středních škol budeme provádět po posouzení sítě škol.

-

Podpoříme především zkvalitnění vybavení škol např. učebními pomůckami s cílem
zkvalitnění výuky.

-

Investice do budov budeme provádět jen tam, kde dojde k úspoře nákladů na
energie a to za předpokladu využití evropských dotací (výměna oken, zateplení).

-

Odmítáme jakékoliv návrhy na reformu financování regionálního školství, které by
byly likvidační pro základní školy ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

-

Na základě debaty s obcemi se budeme podílet na stabilizaci sítě základních a
mateřských škol. Existence ZŠ má mnohde klíčový funkční význam. Po zániku
některých škol by ztrácely obce svůj sídelní charakter a některé další funkce.

-

Budeme pokračovat v optimalizaci sítě škol na základě přesných pravidel – oborové i
územní logiky (nyní některé optimalizační kroky měly spíše politický než odborný
kontext).

-

Jako zřizovatel středních a učebních oborů zajistíme dostatečnou informovanost
rodičů o výsledcích a tedy i kvalitě škol.

-

Podpoříme jazykovou výuku, včetně zvýšení mobility studentů středních škol, tj. kraj
bude iniciátorem a garantem výměnných pobytů a studijních stáží.

-

Zavedeme systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) nikoli pouze
formou jednorázových kurzů, ale i formou pracovních a vzdělávacích stáží.

-

Provedeme vyhodnocení šestiletých studijních oborů na gymnáziích (zaměříme se
na to, co přináší v daném území a v kontextu regionální vzdělávací nabídky a vymezení
kapacity osmiletých gymnázií).

-

Propojíme školská zařízení s praxí na základě principu praktické výuky v podnicích
(školní dílny jsou pouze umělým vstupem, který by měl poskytnout pouze základní
zaučení, ve vyšších ročnících by měli praxi přebírat přímo zaměstnavatelé).

-

Vytvoříme příslušný stimulační program pro zaměstnavatele poskytující praxe.

-

Provedeme audit nabízených oborů z hlediska nabídky v kraji, naplněnosti a
potřebnosti.

-

Zasadíme se o zpřístupnění volnočasových aktivit všem žákům a studentům na území
kraje, např. i přímo v základních školách.

8.

KULTURA

„Evropské hlavní město kultury je mimořádnou příležitostí pro celý
region.“
Cílem TOP 09 a Starostů v oblasti kultury je, aby kraj byl v prvé řadě iniciátorem a
podporovatelem tradic a živé kultury. Měl by také zastřešovat výrazné kulturní
aktivity nadregionálního významu. Měl by mít ambici zachránit památkové kulturní
dědictví v co nejširším rozsahu.

-

Podporujeme projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 – zejména jeho
programové proudy týkající se celého regionu (Západočeské baroko, Land Art,
Autobus 2015).

-

Zaměříme se na živou kulturu podporující lokální a regionální tradice, oživující obce a
města.

-

Podpoříme rozvoj grantového systému Plzeňského kraje pro kulturu, jehož finanční
objem byl v posledních letech neustále snižován na úkor mimograntových výdajů
kraje, účelové dotace musí být mimo systém odborného hodnocení.

-

Budeme klást důraz na záchranu akutně ohrožených opomíjených nemovitých
kulturních památek různých vlastníků. Přednostně je potřeba zajistit statiku a střechy
památkových objektů.

-

Za klíčový projekt rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji považujeme výstavbu

nové budovy Západočeské galerie, která bude z hlediska cestovního ruchu
obrovským přínosem pro celý kraj. Tuto investici ovšem není možné provést bez
finanční podpory ze strany města Plzně, státu nebo Evropské unie.
-

Považujeme za důležité, aby krajská muzea a galerie nebyly pouze statickými
institucemi. Podpoříme proto kvalitní program zaměřený na nejrůznější cílové
skupiny, publikační a prezentační činnost těchto institucí.

-

Za zásadní považujeme terénní muzejní práci, zejména v oblasti orální historie.
Postupně odcházejí pamětníci událostí první poloviny 20. století, války i poválečných
událostí. Je nutné zachovat jejich vzpomínky, názory.

