
Programové prohlášení
na volební období 2014 - 2018

uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Hnutí ANO 2011:

Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a, Kroměříž
Mgr. Radek Vondráček, nar. 30. 12. 1973, bytem Vrchlického 791/22, Kroměříž
Mgr. Petra Fečková, nar. 17. 5. 1968, bytem Skalky 4384/6, Kroměříž
MUDr. Tomáš Třasoň, nar. 2. 10. 1949, bytem Karla Čapka 2372/1, Kroměříž
Mgr. Martin Bsonek, nar. 7. 2. 1974, bytem Gorkého 1046, Kroměříž
Bc. Libor Kalousek, nar. 17. 5. 1971, bytem Talichova 3277/31a, Kroměříž
Ing. Petr Hajný, nar. 12. 6. 1952, bytem Kazimíra Rudého 3845/56, Kroměříž

Koalice KDU – ČSL, ZVUK 12 a nezávislí:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., nar. 29. 7. 1974, bytem Havlíčkova 1230/26, Kroměříž
Jiří Kašík, nar. 2. 7. 1964, bytem Postoupky 20, Kroměříž
JUDr. Karel Smíšek, nar. 11. 9. 1952, bytem Ztracená 62/18, Kroměříž
MUDr. Vojtěch Škrabal, nar. 17. 5. 1961, bytem Kotojedy 66, Kroměříž

Česká strana sociálně demokratická:

Ing. Jan Slanina, nar. 8. 11. 1945, bytem Kazimíra Rudého 3749/71, Kroměříž
Marek Šindler, nar. 14. 5. 1965, bytem Soudní 2865/2, Kroměříž
Karel Holík, nar. 15. 9. 1974, bytem Peřinkova 2359/1, Kroměříž
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, nar. 25. 10. 1968, bytem Malý Val 1539, Kroměříž 

Zdravé Kroměřížsko:

MUDr. Richard Kreml, nar. 6. 10. 1970, bytem Na Dílech 156/3, Kroměříž
Ing.  Zdeňka  Dokoupilová,  nar.  14.  12.  1964,  bytem  Zámecká  zahrada  1477, 

Kroměříž
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Preambule

Programová  část  je  nedílnou  součástí  koaliční  smlouvy.  Smluvní  strany  prohlašují,  že 

průběžné plnění programové části koaliční smlouvy bude vyhodnocováno v písemné formě 

1x  ročně a  projednáno na úrovni společného zasedání  klubů zastupitelů  smluvních  stran, 

vždy  nejpozději  k datu  6.  11.  příslušného  roku.  Roční  vyhodnocení  bude  zpracováno 

smluvními stranami dle rozdělení gescí za jednotlivé oblasti. 

Programová část obsahuje cíle, které byly stanoveny na volební období 2014 – 2018, přičemž 

jsou členěny do dvanácti prioritních oblastí.

Článek I. Řízení města, úřad, finance a majetek

• Audit  městské  úřadu,  příspěvkových a  obchodních  organizací  města,  mimo škol  a 

školských zařízení.

• Zachovat platnost vyhlášky o zákazu hazardu.

• Minimálně zachovat podíl města ve VaK Kroměříž.

• Pokračovat v oddlužení města, úvěry jen na strategické a zásadní projekty.

• Zvyšovat transparentnost při nakládání s veřejnými příspěvky. 

• Transparentněji rozdělovat dotace a příspěvky.

• Veřejná kontrola nakládání s příspěvky města.

• Usilovat o zvýšení funkčnosti osadních výborů, vč. zvýšení finančních příspěvků pro 

ně, a vtahovat místní do dění.

• Dokončit energetický audit budov, program energetických úspor.

• Upravit úřední hodiny na městském úřadě.

• Podporovat institut Mobilního úředníka.

• Veřejně dostupný rozpočet města.

• Elektronické aukce.

• „Hodiny pro Kroměřížany“  (diskuse občanů)  s radními  odpovědnými  za  jednotlivá 

témata.
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Článek II. Rozvoj

• Veřejná příprava územního plánu a zřízení výboru zastupitelstva pro tuto záležitost.

• Rozšířit cyklostezky.

• Smysluplně využít budovu na Hanáckém náměstí.

• Dotace – vytvořit zásobník projektů na čtyři roky a každý rok jej aktualizovat.

• Prověřit možnost vypracování regulačního plánu v MPR.

• Pokračovat v revitalizaci historického jádra a souvisejících veřejných ploch.

• Podpořit turistické plavby po řece Moravě, včetně vybudování potřebné infrastruktury.

• Rozvíjet místní části v souladu s požadavky osadních výborů.

Článek III. Občané a senioři

• Zavést snížený přepravní tarif v MHD pro osoby starší 65 let včetně.

• Připravit možnosti společných nákupů služeb a energií pro město a občany a provést 

jejich realizaci.

• Prověřit možnost cenově zvýhodněné služby pro dopravu seniorů k návštěvě lékaře, 

úřadu apod.

Článek IV.  Podnikání a zaměstnanost

• Podporovat podnikání a zlepšit komunikaci s podnikateli ve městě.

• Rozšiřovat sezonní pracovní a brigádnická místa v organizacích města.

• Spolupracovat s podnikatelským sektorem v oblasti zajišťování praxe pro absolventy 

středních a vysokých škol.

Článek V. Životní prostředí, zeleň

• Zahájit  přípravu  rekultivace  a  revitalizace  dobývacího  prostoru  bývalé  vážanské 

cihelny.

• Udržet a pokud možno rozšířit zelené plochy.

• Výsadba stromořadí, popř. dalších biokoridorů v okolí města.

• Pokračovat  v realizaci  protipovodňových opatřeních s cílem ochránit  ohrožené části 

města.
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Článek VI. Sociální služby

• Stanovit  v rozpočtech  pro  toto  volební  období  napevno  částku  na  provoz  pro 

rozhodující poskytovatele sociálních služeb.

• Podporovat zejména terénní služby přispívající k soběstačnosti klientů.

• Rovnoměrně financovat oblasti sociálních služeb, kultury a sportu.

Článek VII. Kultura a cestovní ruch

• Společně plánovat kulturní akce, aby se nepřekrývaly.

• Jednotná propagace na internetu i v tištěné podobě.

• Udržet a podporovat tradiční akce.

• Stabilizovat situaci na DK, zachovat pestrou nabídku a reagovat na poptávku občanů.

• Ve spolupráci s provozovateli vytvářet pro turisty programové balíčky zaměřené na 

rodinnou dovolenou.

• Vytvořit kvalitní destinační management a podporovat spolupráci v rámci regionu.

Článek VIII. Sport a volný čas

• Přehledně  podporovat  sportovní  aktivity  se  zaměřením  na  mládež  a  rekreační  a 

pohybové aktivity.

• Pokračovat  v rekonstrukcích  a  modernizacích  sportovních  zařízení  ve  vlastnictví 

města.

• Výstavba dětských hřišť v místních částech. 

Článek IX. Doprava

• Zefektivnit MHD.

• Bezpečné přechody na problematických místech.

• Bezbariérovost města.

• Pokusit se o zrušení povinnosti dálniční známky pro obchvat Kroměříže.

Článek X. Bezpečnost

• Rozšiřovat kamerový systém.

• Projekt „Policisté v ulicích“.

• Pokračovat v preventivních programech MP pro bezpečnost obyvatel pro ZŠ a seniory.
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• Prohloubit spolupráci s Policií ČR.

Článek XI. Rodina

• Zachovat standard, kvalitu a dostupnosti předškolní péče.

• Podporovat rodinná a mateřská centra.

Článek XII. Spolky a neziskové organizace

• Podporovat spolky a neziskové organizace v akcích zaměřených na zvýšení cestovního 

ruchu a pro komunitní život ve městě.

• Podporovat  aktivity  jednotlivých  občanských  sdružení  a  propagovat  jejich  akce 

městem Kroměříží.
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Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříž za ANO 2011 :

Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříž za Koalici KDU – 
ČSL, 
ZVUK 12 a nezávislí:

Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříž za ČSSD:

Smluvní  strana  zastupitelé  zvolení  do  zastupitelstva  města  Kroměříž  za  Zdravé 
Kroměřížsko:

V Kroměříži dne 28. listopadu 2014
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