PROGRAM TOP 09 LETOVICE
Vážení občané města Letovic, po čtyřech letech máte opět možnost svým hlasem rozhodnout o tom, kdo bude stát v čele
našeho města, kdo jej bude reprezentovat navenek, kdo bude hájit a prosazovat zájmy občanů a kdo bude určovat, jakým
způsobem budou investovány a využívány městské peníze.
Dovolte nám, aby Vám TOP 09 společně se Starosty a nezávislými – jako parlamentní a momentálně nejsilnější
pravicová strana – představila hlavní body programu, se kterým se v podzimních komunálních volbách uchází o Vaše
hlasy.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Budeme hájit udržení veškerých odborů na městském úřadě, které zajišťují servis pro občany Letovic.
Vnímáme, že velice důležitou roli hrají komise města. Do těchto komisí bychom rádi dosadili odpovědné osoby, které
mají zájem aktivně se účastnit dění ve městě.
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
Rekonstrukci náměstí vnímáme jako nutnost a prioritu. Je potřeba do centra Letovic vrátit život. Celé náměstí nemůže
fungovat jako neplacené parkoviště, ozdobené květinami. Náměstí má být srdcem města, kde se budou občané i turisté
cítit dobře a kam se budou rádi vracet. To souvisí i s vytvořením prostředí, které je přátelské k podnikatelům a k lidem,
kteří chtějí pořádat nejrůznější akce a realizovat se.
Náš cíl je mít z náměstí skutečné kulturní a společenské centrum. K tomu je ovšem nutná jeho rekonstrukce, která bude
dlouhá a finančně i časově náročná. Máme k dispozici návrhy architektů a nechybí nám ani odvaha se do realizace pustit,
jelikož jsme si jistí, že tato investice se Letovicím několikanásobně vrátí.
PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ STÁVAJÍCÍM NÁJEMNÍKŮM ZA PŘIMĚŘENOU CENU
V současné době je velmi málo městských bytů, které plní jakoukoliv funkci pro město (byt na ZŠ, byt v MKS atd.).
Navrhujeme ostatní byty prodat. Získají tím obě strany – město nezanedbatelné finanční prostředky a občané budou mít
byt v osobním vlastnictví se všemi výhodami, které s tím souvisí.
HAZARD
S přihlédnutím ke všem problematickým aspektům, které doprovází podnikání s výherními automaty, jsme jednoznačně
pro zrušení výherních automatů v Letovicích.
Nestojíme o peníze pocházející z lidského neštěstí.
MĚSTSKÉ ČÁSTI
Nedílnou součástí Letovic jsou městské části a přidružené obce. Při řešení jejich problémů budeme úzce komunikovat
s osadními výbory.
Obzvláště v technických ohledech a organizaci chceme zajistit bližší spolupráci přidružených obcí s Technickými
službami. Jako příklad se nabízí odklízení sněhu, kdy by tuto činnost smluvně a za finanční odměnu vykonávali občané
místních částí, kteří disponují potřebnou technikou. Tím by se práce nesmírně zrychlila a zefektivnila.
ŠKOLSTVÍ
Školy bezesporu patří k základní občanské vybavenosti každého města. Naší prioritou je udržet v Letovicích všechny typy
škol, a to nejen těch, které zřizuje město, ale i ZUŠ a střední školu.
Město musí umět adekvátně a s předstihem reagovat na měnící se potřeby rodin s dětmi. U mateřských škol víme tři roky
dopředu, kolik dětí se narodilo. Je tedy nutný takový přístup města, který zajistí dostatečnou kapacitu míst ve školkách.
Všechny střední školy se budou muset potýkat s jistými problémy, které plynou z nedostatku studentů. Střední škole
v Letovicích musí být ze strany města dána maximální podpora. Je přirozené, že chceme pro obyvatele Letovic zachovat
možnost dalšího vzdělávání jejich dětí v místě bydliště.
SPORT
Jsme pro zachování současného objemu finančních prostředků pro sport z rozpočtu města. Rolí města není určovat
klubům, co a jak mají dělat, ale poskytnout prostředky na investice a provoz sportovišť.
Samozřejmostí je pro nás podpora tradičních i nově vznikajících klubů a sdružení, příkladem mohou být street
workoutové aktivity, které si ve městě již získávají příznivce.
Pro sportovní aktivity se potencionálně nabízí prostor Isarna, pakliže se nezlepší aktuální stav jeho využívání. Je to jedna
z možností, jak by tento areál mohl znovu získat na smyslu a významu v rámci života v Letovicích.
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KULTURA
Kultura, stejně jako sport, patří k hlavním volnočasovým aktivitám ve městě. Naším hlavním cílem je zapojení občanů do
kulturního života, ať už jako diváka, nebo aktivního účastníka. Budeme podporovat místní spolky, sdružení i jednotlivce.
Současný nedobrý stav budov Městského kulturního střediska a Základní umělecké školy si vyžaduje investice v řádu
několika milionů. Pro tyto opravy vidíme možnost využití vnitřních zdrojů a dotačních titulů.
Chceme vytvořit z kulturního střediska moderní centrum s kvalitním technickým zázemím, tak, aby mohlo být využíváno
pro různorodé kulturní aktivity – od kinokavárny po akce klubového charakteru.
EKOLOGIE
Jsme připraveni rozšířit síť kontejnerů na tříděný odpad. Investice do třídění odpadů se městu vyplatí, protože za
likvidaci netříděného komunálního odpadu musí město platit nemalý poplatek. Vytříděný odpad město naopak může
prodat a získat tím další peníze do rozpočtu.
Do budoucna je naším cílem minimalizovat náklady na svoz komunálního odpadu a zajistit občanům co nejjednodušší
systém likvidace odpadů.
PŘEHRADA KŘETÍNKA
Ve spolupráci s obcemi mikroregionu chceme iniciovat diskusi s Povodím Moravy o vyváženějším přístupu k funkcím a
využití přehrady. Stav z letošního léta, kdy hladina tak výrazně klesla, považujeme za špatný.
Retenční funkce je samozřejmě prioritou, ale vedle toho je tu jasně definovaný zájem využívat přehradu i k rybaření,
vodním sportům a rekreaci. Blízké okolí přehrady nabízí potenciál pro vybudování cyklostezek a zázemí pro podobné
aktivity.
OKÉNKO PRO STAROSTU
Zřídíme webovou/mobilní aplikaci umožňující občanům informovat kompetentního člověka na úřadě o aktuálních
technických problémech ve městě a pomoci tak k jejich rychlému řešení.
ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ A JINÉ ZDROJE DO ROZPOČTU MĚSTA
Díky zákonu o rozpočtovém určení daní navrženým stranou TOP09 přichází do obcí větší množství peněz. Konkrétně
Letovice získaly o více než 11,5 milionu korun ročně navíc.
Dalším zdrojem jsou dotace. Od příštího roku budou vypsány nové operační programy z EU. Je potřeba na projekty,
které chceme realizovat, tyto dotace maximálně využít.
A nakonec je nutné nalézat i vnitřní zdroje v rozpočtu a zejména co nejúčelněji všechny finanční prostředky používat.

Moje Letovice si zaslouží víc!
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