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1. ZDRAVOTNÍ PÉČE
„Férové zdravotnictví pro zdravotníky
i pro pacienty.”

Zdravotnictví v Plzeňském kraji není jako celek systémově řízeno, nevyhodnocují se aktuální potřeby zdravotních služeb, nehodnotí se kvalita a nejsou
tak dostupné informace o kvalitě poskytované péče.

Hlavními problémy jsou:
• Nedostatek zdravotnického personálu (zdravotních sester a lékařů)
• Chybějící zdravotnická zařízení v odlehlých regionech
• Nedostupnost informací pro pacienty o kvalitě jednotlivých typů péče

TOP 09 bude usilovat o to, aby v zařízeních zřizovaných a financovaných
krajem byl dostatek dobře finančně ohodnoceného personálu a aby poskytovaly zdravotní péči kvalitní, ekonomicky únosnou a přiměřeně dostupnou
pro všechny pacienty. Informace o kvalitě péče budou dostupné veřejnosti.
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 zároveň ekonomicky efektivní dostupnost všech oborů.
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Naše priority:
– Omezením investic do staveb a nákladných přístrojů získáme více peněz
pro kvalitní lékařský personál a jeho vzdělávání – investujme více do lidí
a méně do věcí.
–
Zavedeme systém hodnocení a sběru dat o prováděných zdravotních
a ekonomických činnostech. Budeme klást nejvyšší důraz na kvalitu poskytované péče.
– Budeme informovat o výsledcích a kvalitě péče, zveřejníme výsledky krajských zařízení.
– Chceme zapojit pacienty a občany Plzeňského kraje do hodnocení, které
zdravotní služby potřebují, kde a v jakém rozsahu.
– Zrušíme nefunkční zdravotnický holding a nemocnice sloučíme do jednoho funkčního celku. Snížíme počet představenstev, zlepšíme koordinaci
a ušetříme provozní náklady a získané peníze ponecháme nemocnicím
na navýšení odměn. Současně tak zajistíme akreditaci vzdělávání lékařů
v malých nemocnicích.
– Budeme apelovat na vládu, aby zajistila dostatek peněz pro navýšení mezd
pracovníků ve zdravotnictví i na provoz zdravotnických zařízení.
– Dále chceme minimalizovat do konce volebního období potřebu přímé finanční podpory zdravotnických zařízení z rozpočtu Plzeňského kraje tam,
kde je to možné.
– Chceme finančně podporovat zřízení ambulantních praxí lékařů (především praktických) a stomatologů tam, kde chybí.
–
Chceme, aby kraj byl ombudsmanem pro soukromé praxe při jednání
s plátci zdravotní péče (pojišťovnami).
– Podpoříme rozvoj domácí péče, především poskytování domácí hospicové
péče, denní stacionáře pro zdravotně postižené a seniory neschopné dlouhodobě samostatného pobytu bez dozoru.
– Podpoříme rozvoj komunitních služeb a Center duševního zdraví v Plzni
a Klatovech v rámci reformy psychiatrické péče.
– Podpoříme obnovení nemocnice akutní lůžkové péče na Tachovsku.
– Budeme prosazovat spolupráci zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele (státní, soukromá, krajská).
– Podporujeme další rozvoj Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
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2. VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT
„Vzdělání je vždy nejlepší investicí.”

Školství všech stupňů považujeme za jeden celek. Budeme především
zlepšovat kvalitu vzdělávání. S tím souvisí významná podpora učitelů, jejichž platy nedosahují důstojné výše. Podpoříme růst platů učitelů a s tím
odpovídající systém financování regionálního školství. Odmítáme však takové financování, které by vedlo k zániku venkovských škol. U krajských
středních škol bude při posuzování jejich sítě hlavním kritériem kvalita výuky.
Zaměříme se na informovanost a spolupráci s veřejností i se zaměstnavateli
s cílem dosáhnout co nejlepší uplatnění absolventů v praxi. V oblasti sportu
podpoříme projekty s myšlenkou sportu pro všechny.

Naše priority – VZDĚLÁVÁNÍ:
– U středních škol budeme intenzivně hledat provozní úspory a ušetřené peníze chceme investovat do platů pedagogů a zkvalitnění výuky.
– Chceme vytvořit systém hodnocení kvality výuky na středních školách
s rozdílnými kvalitativními a kvantitativními kritérii dle typu školy.
– U krajských středních škol bude při posuzování jejich sítě hlavním kritériem kvalita výuky a uplatnění absolventů. Nepodporujeme živelné slučování středních škol. Slučování může proběhnout až na základě zhodnocení
faktů, odhadu úspor, zhodnocení přínosů a rizik, demografického vývoje.
Především však po řádné diskusi s pedagogy a rodiči.
– Chceme, aby veřejnost měla dostupné informace o kvalitě výuky a uplatnění absolventů. Za důležitou považujeme stálou diskusi s vysokými školami
a zaměstnavateli o profilu znalostí a dovedností absolventů středních škol.
– V učňovském a středním školství propojíme školská zařízení s praxí na základě principu praktické výuky v podnicích (školní dílny jsou pouze umělým
vstupem, který by měl poskytnout jen základní zaučení, ve vyšších ročnících by měli praxi přebírat přímo zaměstnavatelé).
– Vytvoříme příslušný stimulační program pro zaměstnavatele poskytující
praxe.
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– Přímé investice do středních škol budeme provádět až po posouzení sítě
škol na podkladě demografického vývoje a potřeb zaměstnavatelů, tedy
na základě jasných a přesných pravidel.
– Chceme otevřít školní hřiště a zpřístupnit je obyvatelům Plzeňského kraje
k podpoře volnočasových aktivit projektu Otevřená hřiště.
– 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).
– Podpoříme jazykovou výuku a zvýšení mobility studentů středních škol,
tj. kraj bude iniciátorem a garantem výměnných pobytů a studijních stáží.
– Říkáme ano inkluzi, ale ve vhodné podobě. Zmírníme dopady nepřirozených a centrálně řízených experimentů. Inkluzivní vzdělávání budeme
prosazovat dle lokálních možností a individuálních potřeb, odpovědnost
za vhodné nastavení inkluze vidíme v základních školách, které vnímáme
jako pilíř školského vzdělávání.
– Odmítáme jakékoliv návrhy na reformu financování regionálního školství,
které by byly likvidační pro základní školy ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
– Podpoříme vesnické malotřídky, abychom zabránili odlidňování venkova.
– Budeme apelovat na vládu, aby zajistila finanční zdroje na zvýšení odměn
učitelům na 1,3–1,5násobek průměrné mzdy v České republice.
– Podporujeme navýšení počtu hodin tělesné výchovy na základních a středních školách.

Naše priority – SPORT:
– Základní prioritou je pro nás podpora pohybu jako součásti zdravého životního stylu.
– Kraj by měl podporovat sport pro všechny - infrastrukturu a dostupnost.
– V rámci programů rozvoje venkova přidáme finanční prostředky na vybudování sportovní infrastruktury v obcích.
– Důležitou roli v pohybových aktivitách hraje škola. Proto chceme podpořit
školní sport. Kraj může mít důležitou roli nejen při budování sportovní infrastruktury, ale i při koordinaci metodické pomoci školám a klubům.
– To vše ve spolupráci s obcemi, lokálními sportovními kluby, federacemi
a asociacemi jednotlivých sportů, Českým olympijským výborem i soukromým sektorem.
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3. SOCIÁLNÍ POLITIKA
„Sociální politika = přiměřená pomoc potřebným,
nebo nové začátky a soběstačnost.
Sociální politika = více terénních služeb
a méně budov.”

Úspěchem krajské sociální politiky budou pro TOP 09 ti klienti systému, kteří
již podporu nepotřebují. Budeme upřednostňovat takové sociální programy,
které budou znamenat nové začátky, cestu k samostatnosti a soběstačnosti
případně adekvátní pomoc. Sociální politika by neměla vést lidi k trvalé závislosti na systému pomoci. Rozdělování pomoci a finančních prostředků
v sociální politice 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.
Za potřebné považujeme trvalé zlepšování bezbariérových přístupů a prvků
na veřejných místech, školách apod.
Za nemorální považujeme současný obchod s chudobou. Stát napomáhá
byznysu majitelů ubytoven na úkor sociálně slabých, kteří se nemohou bránit. Současný systém lidem nepomáhá a vede pouze ke vzniku sociálně vyloučených lokalit.
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Naše priority:
– Prostředky na sociální služby mají jít za klientem a klient si za ně má svobodně nakupovat službu. Klienti se proto nesmějí stát rukojmími byznysu
nebo zaměstnanosti. Přehodnotíme způsob vyplácení dotací na sociální
služby tak, aby poskytovatelé byli placeni za svůj výkon a kvalitu, nikoliv
za počet zaměstnanců.
– Vyrovnáme podmínky poskytovatelů bez ohledu na jejich právní formu
a zřizovatele.
– Umožníme pověřeným poskytovatelům sociálních služeb v případě prodlení oprávněných dotací, zejména v prvních měsících rozpočtového období, čerpat provozní bezúročné půjčky a omezit tak jejich neoprávněné
zatěžování.
– Stárněme doma. Podpoříme domácí hospicovou péči, komunitní a sousedské projekty (například časovou banku), duchovenskou péči. Chceme,
aby senioři mohli v souladu se svými přáními a potřebami zůstat co nejdéle
ve svém domácím prostředí.
– Podpoříme města a obce v zavádění mezinárodně uznávaných certifikátů
přátelského prostředí vůči specifickým cílovým skupinám.
– Budeme podporovat reformu psychiatrie s cílem rozvoje dostupných komunitních služeb, zkrácení délky hospitalizace a omezení opakovaných
hospitalizací.
– S Národní radou osob se zdravotním postižením budeme spolupracovat
a plánovat rozvoj projektů a služeb pro občany se zdravotním postižením.
Náš cíl je společný – maximálně možná integrace.
– Zajistíme potřebné a nenahraditelné volitelné sociální služby, například
svozovou službu pro lidi s postižením zejména v místech, které nemají dostatečnou dopravní obslužnost.
– Důrazně požadujeme zrušení současného vyplácení podpor na bydlení
soukromým subjektům. Jedinou cestou je přímá podpora bydlení měst
a obcí a podpora odpovídají obvyklým cenám bydlení v daných lokalitách.
– Musíme ve spolupráci se státem vytvořit systém komplexní podpory lidí
v sociální nouzi. Nelze jen vyplácet podporu na bydlení, ale je třeba vytvářet dotovaná pracovní místa, komplexní poradenství a zároveň vyžadovat
plnění povinností (školní docházka u dětí, docházka do dotované práce).
–
Podpoříme spolu se státem výstavbu sociálního bydlení ve vlastnictví
měst, obcí a neziskových organizací.
– Podpoříme konzultační službu v této oblasti fungujících neziskových společností, či ji přímo zřídíme. Budeme veškeré tyto aktivity koordinovat a vyhodnocovat.
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4. DOPRAVA
„Dopravní obslužnost je základem
kvalitního života v kraji.”

Cílem TOP 09 je, aby kraj byl tvůrcem komplexního řešení dopravní situace.
Všechny oblasti dopravy by měl vnímat z nadregionálního pohledu. Pro kraj
je klíčová veřejná doprava, která přináší větší možnosti vzdělávání, zaměstnání i dalších aktivit všech jeho obyvatel.

Naše priority – SILNIČNÍ SÍŤ:
– Zlepšení napojení mezi Plzní a dalšími centry kraje – Klatovy, Domažlice,
Jižní Čechy.
– Prosazování obchvatů obcí a měst, rozšíření stávajících komunikací v klíčových úsecích na tři pruhy (zejména stoupací pruhy) v dostatečné vzdálenosti od zástavby.
– Dostavíme západní obchvat Plzně jako klíčové investice Plzeňského kraje,
města Plzně a státu. V Plzni odmítáme severojižní průtah městem.
– Chceme urychlené vybudování východního okruhu (přeložka I/20).
– Podpoříme i budeme spolufinancovat vznik nového, důstojného parkování před Fakultní nemocnicí na Lochotíně, které využijí občané celého
Plzeňského kraje.
– Plzeňský kraj spravuje rozsáhlou silniční síť, kterou je třeba postupně vylepšovat. Tyto investice musí být důkladně vybírány podle předem stanovených kritérií (bezpečnost, dostupnost významných lokalit, ekonomická
výhodnost atd.)
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– Budeme pečlivě kontrolovat dodržování termínů a pracovní doby na stavbách, aby co nejméně zasahovaly do života občanů kraje.
– Budeme hledat cesty jak lépe plánovat a zefektivnit běžnou letní údržbu
komunikací a zároveň o ní informovat veřejnost.
– Chceme zavést mobilní aplikaci „Pošli fotku výmolu a my ho opravíme“.
– Budeme trvat na tom, aby vláda zpoplatnila tranzitní automobilovou dopravu i na silnicích 1., 2. a 3. třídy. Není možné, aby se kamiony vyhýbaly
mýtu a ničily běžné silnice.

Naše priority – VEŘEJNÁ DOPRAVA:
– Nastavíme podnikatelské prostředí v autobusové a železniční dopravě –
umožníme konkurenci.
– Podpoříme vybudování terminálů v přestupních uzlech.
– Rozšíříme integrovaný dopravní systém na celý kraj a sjednotíme slevy pro
celé území kraje.
– Vyhodnotíme zájem o služby a vytvoříme dlouhodobý plán podpory a potřeb veřejné dopravy. Na nich budeme úzce spolupracovat s dotčenými
obcemi.
– Páteřní sítí veřejné dopravy bude železnice s navazující autobusovou či mikrobusovou dopravou. K tomu podporujeme vznik odstavných parkovišť,
integrovaných autobusových a vlakových nádraží.
– Pro všechny tyto cíle chceme co nejvíce využít financování z prostředků
EU a ČR.
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
„Důležitá je pro nás rovnováha
mezi hospodařením v krajině a ochranou přírody.
Bez vody není života.”

V oblasti životního prostředí chceme fungující Národní park Šumava s jasnou
uzákoněnou koncepcí. Novou příležitostí pro kraj je nedávný vznik Chráněné
krajinné oblasti Brdy. Jsme jednoznačně proti možnému budování úložiště
jaderného odpadu na Horažďovicku. Pomůžeme obcím s realizací důležitých vodohospodářských staveb nutných pro jejich další rozvoj.

Naše priority – ŠUMAVA:
– Myslíme si, že přírodní bohatství Šumavy, získané za cenu existence Železné opony, si zasluhuje chránit pro budoucí generace.
– Naší prioritou je ochrana přírody včetně rozšíření bezzásahových zón.
– Lidé mají právo navštěvovat národní park, a proto je třeba vést otevřenou
odbornou diskusi o možnostech otevřít další místa na Šumavě návštěvníkům. V první řadě je však třeba mít na paměti zájem přírody a ohrožených
druhů.
– Jsme přesvědčeni, že důsledná ochrana přírody a činnosti s ní spojené
dokáží nabídnout perspektivu práce pro místní lidi i bez kácení dalších
a dalších stromů.
– Víme, že současný stav znevýhodňuje zdejší obyvatele. Za kraj nabídneme
a budeme koordinovat cílené aktivity a podpory, vše v součinnosti s vládou České republiky. Máme na mysli hlavně rekvalifikace, nižší daně, podporu dopravní obslužnosti a šetrné turistiky a tvorbu lokálních pracovních
míst s ní souvisejících.

10

TOP09

S podporou starostů

– Je nutná vzájemná spolupráce mezi obcemi, Šumavským národním parkem a krajským úřadem. Ze současného stavu vytěžíme maximum pro
ochranu přírody, ale i pro vyžití návštěvníků a zdárné fungování služeb
a podnikatelských aktivit.
– Myslíme si, že život na Šumavě může být lepší, než dnes, a to i při respektování zájmů ochrany přírody pro naše děti a vnoučata.

Naše priority – BRDY:
– Podpoříme rozvoj nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.
–
Ochrana životního prostředí včetně ohrožených druhů fauny a flory
na území chráněné krajinné oblasti musí být prvořadým úkolem správy
tohoto území.
– Brdy se však nesmějí pro současné obyvatele stát neobyvatelnými. Nesmí být překážkou rozvoje obcí v oblasti chráněného území.
– Současně se Brdy nesmí stát oblastí chatových osad a luxusních sídel, či velkých hotelových komplexů. Tato zařízení mohou být situována
na okraji Brd.
– Podpoříme vznik odstavných parkovišť a vybudování cyklostezky Plzeň
- Brdy.

Naše priority – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
– Stále aktuálnější je a bude nutnost udržení spodních i povrchových vod
v krajině, protože voda se stává strategickou surovinou. Proto je třeba
uchovávat a případně obnovovat přirozené mokřady v krajině, a to nejen
na území národního parku a chráněných krajinných oblastí.
– Řešením není budování nových přehrad ani poldrů, které v krajině vodu
dlouhodobě nezadržují. Nutné jsou naopak rekonstrukce a obnovy starých
vodních nádrží a rybníků v krajině. Tato vodní díla zejména na menších
tocích v minulosti vytvářela celé kaskády vodních nádrží různých velikostí,
schopné dlouhodobě zadržovat povrchové vody.
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– K zadržování vody v krajině a ochraně obyvatelstva před povodněmi patří
i čištění existujících rybníků a dalších vodních děl, sanace jejich hrází, včetně budování bezpečnostních přelivů.
– Tam, kde to neohrožuje urbanismus obcí a měst, je nutné zvážit možnost
deregulace zejména menších vodních toků kvůli meandrování a možnosti
rozlévání vody v krajině při povodních.
– Ve všech obcích by měli mít obyvatelé kvalitní pitnou vodu. Podpoříme
výstavbu či dostavbu vodovodů v obcích, kde jsou kontaminovány studny,
anebo tam, kde není k dispozici vodovod.
– Budeme usilovat o výstavbu a dostavbu další potřebné infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací – včetně projektové přípravy.

Naše další priority:
– Nesouhlasíme s pokračováním průzkumných prací k vyhledání místa pro
hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku. Nepodpoříme možnou výstavbu tohoto úložiště.
– 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. Budeme podporovat vznik nových sběrných dvorů a malých
kompostáren pro využití biologického odpadu.
– 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 budeme
bránit 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.
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– 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
žáky základních a středních škol.
– Navážeme hlubší spolupráci se všemi subjekty, které rozhodují o životě
na venkově (agrární komora, ministerstva, podnikatelé na venkově).
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6. KULTURA
„Živá kultura v městech a obcích našeho kraje.”

Cílem TOP 09 v oblasti kultury je, aby kraj byl v první řadě iniciátorem a podporovatelem rozvoje tradic a živé kultury. Kraj by měl zastřešovat výrazné
kulturní aktivity nadregionálního významu. Měl by mít ambici ochránit památkové kulturní dědictví v co nejširším rozsahu.
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Naše priority:
– Přejeme si hlavně živou kulturu, která podporuje lokální a regionální tradice, oživuje obce a města.
– Postavíme novou budovu Západočeské galerie, která byla součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Tuto investici chceme
provést ve spolupráci s městem, státem a přispěním Evropské unie.
– Podpoříme úspěšné akce vzniklé v rámci projektu Plzeň Evropské hlavní
město kultury 2015. Příkladem je projekt Západočeské baroko, který představuje barokní umění – malířství, architekturu a sochařství, které patří
k předním památkovým a kulturně historickým hodnotám Plzeňského kraje.
– Budeme klást důraz na záchranu akutně ohrožených opomíjených nemovitých kulturních památek různých vlastníků.
– Považujeme za důležité, aby krajská muzea a galerie nebyly pouze statickými institucemi. Podpoříme kvalitní program zaměřený na nejrůznější
cílové skupiny, publikační a prezentační činnost těchto institucí.
– Vytvoříme podmínky pro kulturní výměnu mezi sousedními regiony tak,
aby občané Plzeňského kraje měli možnost vidět, co se v kultuře odehrává
mimo hranice regionu a České republiky.
– Připomeneme důležitá výročí a silné osobnosti spjaté s naším krajem k budování lokální a regionální kulturní identity.
– 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 i názory.
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7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ
„Víme, co chceme = koncepční, vyvážený rozvoj
kraje podle skutečných potřeb, ne na základě
nahodilých investic.”

Regionální rozvoj není jen přerozdělováním dotací, ale především aktivní
spoluprací krajské samosprávy s městy a obcemi. Kraj má být jejich partner a pomocník. Vedení kraje nemůže být jen nadřazenou autoritou, která
dění v kraji pouze reguluje a mnohdy i ryze účelově přerozděluje finanční
prostředky.

Naše priority:
– Vyhodnotíme a zveřejníme plnění Programu rozvoje Plzeňského kraje a zaktualizujeme. Informace o plnění akčního plánu rozvoje budou veřejně dostupné a aktualizované jednou ročně.
– Chceme intenzivní komunikaci, trvalé mapování a vyhodnocování regionálních potřeb ve spolupráci s obcemi a městy. Výsledkem bude optimalizace
projektů, aktivit a fondů na podporu rozvoje venkova, cíleně dle potřeb
obcí a měst.
– Chceme, aby kraj regionální rozvoj koordinoval a byl podpůrným mostem
mezi obcemi, městy a státem.
– Považujeme za samozřejmé zachovat podporu městům a obcím v rámci
programů podpory venkova s důrazem na zatraktivnění života na venkově, udržení místních obyvatel, rozvoj cestovního ruchu a hlavně na rozvoj
stále tolik potřebné infrastruktury. Rozdělování prostředků však musí být
plánované dle priorit a transparentní. Nemělo by odrážet volební výsledky
komunálních a krajských voleb.
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– Prosadíme, aby kraj aktivně pomáhal už při přípravě důležitých infrastrukturních projektů, zejména v menších městech a obcích. Jde o projektovou
přípravu či výkupy potřebných pozemků na výstavbu či rekonstrukce vodovodů, místních komunikací, chodníků, zastávek, cyklostezek nebo kanalizací a škol.
– Zaměříme se na rozvoj nové turistické oblasti Brd s ohledem na zachování
tamní unikátní biodiverzity. Hádky o sídlo nového chráněné krajinné oblasti
ale nesmí být hlavním tématem.
– Budeme rozvíjet a podporovat spolupráci kraje, měst a obcí se sousedními
městy a obcemi v Bavorsku, a to v co nejširším spektru aktivit. Rovněž
i spolupráci s jinými regiony na mezinárodní úrovni. Odmítáme orientaci
na nedemokratické země a formy spolupráce, která připomíná více zájezdy, než opravdovou spolupráci.
– Na Šumavě a v Brdech podpoříme propagaci nových subjektů, aktivity
podporující rozvoj cestovního ruchu a aktivity spojené s ochranou životního prostředí. Chceme podporovat především ty aktivity, které přinesou
nová pracovní místa.
– Naším cílem je celokrajská navazující síť cyklostezek propojující významné kulturní, historické a přírodní památky, střediska sportu a ubytovací
kapacity. Chceme, aby výstavba cyklostezek byla na celokrajské úrovni
koordinována a nestavěly se jen oddělené a na sebe nenavazující kousky
v jednotlivých obcích.
– Prosazujeme přehledné zveřejňování příjemců jakýchkoli dotací či finančních příspěvků ať už z programů, dotačních titulů nebo jiných zdrojů.
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8. ROZPOČTOVÁ POLITIKA
„Odpovědná rozpočtová politika
= nezadlužený kraj.”

Být odpovědným hospodářem není pro TOP 09 jen prázdná fráze. Věříme,
že je možné hledat další rezervy v rozpočtu kraje. Pokud vyzýváme k šetření, pak musíme začít šetřit ve 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 případným 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.

18

TOP09

S podporou starostů

Naše priority:
– Vyrovnaný rozpočet a nezadlužený kraj.
– Úspory v provozních nákladech kraje a krajem řízených organizací. Slučování organizací až po vyhodnocení přínosů a rizik a veřejné diskusi.
– Investice a rozvoj plánované účelně, dlouhodobě s jasnými vizemi a cíli.
– Otevřenost, transparentnost ve výběrových řízeních.
– Finanční podpora kraje k jakémukoliv účelu má být otevřená, s jasnými hodnotícími kritérii, vždy zpětně vyhodnocena a toto hodnocení zveřejněno.
– Podporujeme spravedlivý model rozpočtového určení daní jako základního prostředku plnění obecních rozpočtů. Méně peněz státu a více obcím
a krajům.
– Přednostně podpoříme investiční projekty spolufinancované z dotačních
zdrojů na národní úrovni i na úrovni EU.
– Upřednostníme ty investiční projekty, které řeší více priorit najednou, jako
nová pracovní místa, zlepšení infrastruktury, ochrana životního prostředí.
–
Budeme důsledně podporovat přeshraniční spolupráci i v ekonomické
oblasti.
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