PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA ZLÍNA
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

A.

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA
Budeme dbát na přehlednost, transparentnost a hospodárnost rozpočtu. Za tímto účelem
zanalyzujeme míru detailu „rozklikávacího“ rozpočtu města. U provozní výdajové stránky rozpočtu
budeme usilovat o úsporná opatření a optimalizaci nákladů s cílem navýšit investiční výdaje města.
Pro investiční projekty města budeme v maximální možné míře využívat dotačních titulů nejen z
EU s cílem vícezdrojového financování jednotlivých projektů. Investiční projekty města budeme
připravovat nezávisle na dotačních titulech avšak s důkladným zohledněním finančních možností
města. Jednotlivým městským společnostem nastavíme jasnou filozofii a cíle za účelem zvýšení
jejich finanční soběstačnosti při zachování požadované kvality a rozsahu poskytovaných služeb.
Vzhledem k nákladným budoucím rozvojovým investicím zanalyzujeme příjmovou stránku města
s cílem navýšení příjmů s minimálním dopadem na kvalitu služeb a života ve městě.

B.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
Nebudeme neuváženě prodávat městský majetek. Naopak jej budeme efektivně spravovat a to
včetně majetkových podílů města ve společnostech. Ve správě majetku budeme vždy postupovat
jako řádní hospodáři a budeme systematicky rekonstruovat majetek města. Budeme pracovat na
redukci reklamního smogu ve městě.

C.

STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Budeme klást důraz na promyšlený a koncepční rozvoj města Zlína a na ochranu a rozvoj
jedinečných architektonických kvalit našeho města. Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných
prostranstvích ve městě. Za účelem koncepčního rozvoje vytvoříme dokumenty související
s budoucím strategickým rozvojem města a vytvoření podmínek pro co nejlepší spolupráci mezi
městem, občany, investory, podnikatelskou sférou, zájmovými sdruženími, UTB a Zlínským krajem.
Budeme využívat veřejných architektonických soutěží a posílíme vliv nezávislých odborníků a
architektů při navrhování městských staveb. V zájmu občanů Zlína budeme v rámci svých
možností a kompetencí spolupracovat se Zlínským krajem na projektu rekonstrukce nebo výstavby
nemocnice a všem s tím souvisejícím.

D.

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Doprava je pro nás prioritní oblast zájmu. Vnímáme zahušťování dopravy a tím i zhoršování
ovzduší. Proto budeme pokračovat na přípravě a realizaci důležitých dopravních staveb, jako je
Prštenská příčka, obchvat Zálešné nebo pravobřežní komunikace v Loukách. Zoptimalizujeme
režim parkování automobilů ve městě s důrazem na krátkodobé stání s cílem podpořit alternativní
způsoby dopravy jako je MHD nebo cyklodoprava. Za účelem využívání železniční nebo
autobusové dopravy zahájíme realizaci dopravního terminálu propojující tyto jednotlivé typy
dopravy s MHD. Zvýšíme kapacitu parkování v obytných zónách a najdeme plochy pro záchytná
parkoviště obsluhovaná MHD. Poskytneme maximální podporu stavbě strategických komunikací
D49 až na Slovensko a D55. Zejména v oblasti dopravy budeme využívat smart prvků.

E.

BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ
Budeme nadále pokračovat v podpoře prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Z toho
důvodu budeme klást důraz na prohloubení spolupráce a dobré vztahy Městské policie Zlín
s Policií ČR. Pochůzkovou činnost strážníků Městské policie zaměříme na pravidelnou kontrolu
problémových lokalit, ve kterých dochází opakovaně k rušení nočního klidu a ničení soukromého i
veřejného majetku. Budeme provádět pravidelná cvičení a školení městských složek s cílem
zvýšení bezpečnosti dětí v našich školských zařízeních a návštěvníků kulturních i sportovních akcí.

F.

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Budeme pokračovat v procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb s nimi
souvisejících tak, aby bylo ve městě dostupné kompletní portfolio služeb pro seniory, zdravotně
postižené, mladé rodiny a matky na mateřské a rodičovské dovolené. Podpoříme kulturní a
vzdělávací aktivity těchto občanů. Rozšíříme sociální zařízení. Nadále budeme podporovat pomoc
potřebným jako je dárcovství krve a kostní dřeně a projekty, jejichž smyslem je pomáhat nemocným
dětem.

G.

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA
Budeme průběžně pokračovat v postupné rekonstrukci a modernizaci objektů školských zařízení,
sportovních ploch a dětských hřišť na základě potřeb a jasných pravidel, a to s důrazem na zázemí
školských zařízení pro moderní formy výuky a na podporu sportovních aktivit pro veřejnost. Za
účelem poskytnutí kvalitnějších služeb pro naše občany budeme hledat prostory pro optimalizaci
provozu kapacit mateřských školek tak, aby se se svou provozní dobou byly schopny co nejvíce
přizpůsobit požadavkům rodičů dětí. S ohledem na finanční možnosti města budeme rozdělovat
finanční dotace do sportu tak, abychom zohledňovali podporu sportů věnujících se aktivním
sportovcům v dětských, žákovských a juniorských kategoriích a podporovat další rozvoj nabídky
mimoškolních zájmových aktivit a sportovních a vzdělávacích soutěží na základních školách i
mateřských školách, jako důležitý prostředek v úsilí o zdravý vývoj mládeže. Úlohu města
spatřujeme i ve vlastnictví, výstavbě, správě a údržbě sportovišť s cílem uspokojit především
sportovní potřeby mládeže a široké veřejnosti. Našim cílem je zajistit, aby vybraná sportoviště měla
potřebné parametry pro provozování vrcholového sportu a splňovala podmínky pro účast ve
vrcholných soutěžích.

H.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE
Pomocí transparentního rozdělování dotací do kultury podpoříme svobodnou kulturu, festivaly,
výstavy. Budeme pokračovat v projektu „Živý Zlín“ a rozšiřovat ho dalšími pravidelnými kulturními
akcemi. Hlavním cílem je podpora nevýdělečných a zájmových aktivit, které jsou základem živé
kultury každého města, především činnosti zaměřené na děti a mládež. Budeme usilovat o
optimalizaci městské památkové zóny a pokračovat v systematické obnově památkově chráněných
objektů s částečným využitím finančních prostředků ze státních zdrojů.

I.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Zajistíme přiměřenou péči o městskou zeleň, zejména intenzivnější péči o travní porosty,
květinovou výzdobu a údržbu parků. Budeme podporovat environmentální vzdělávání a osvětu
občanů. S ohledem na legislativou plánované ukončení skládkování budeme řešit problematiku
nakládání s odpadem.

J.

BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Dopracujeme koncepci bytového hospodářství, na základě které budeme investovat do
rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu města s důrazem na dostatečnou
kapacitu sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení. Nebudeme prodávat velkokapacitní
domy v majetku města. Budeme podporovat novou bytovou výstavbu ve městě při respektování
místních podmínek v daných lokalitách a požadovat architektonickou kvalitu výstavby.

K.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A MEZINÁRODNÍ STYKY
Pomocí propagace města Zlína, jeho historie i současnosti a akcí ve městě zvýšíme počet
návštěvníků našeho města (koncerty, výstavy, kongresy). I nadále budeme podporovat akce, které
ke Zlínu trvale patří (Festival filmů pro děti a mládež, Barum Czech Rallye, divadelní festival
Setkání-Stretnutie atd.). Budeme udržovat a rozvíjet prospěšné kontakty se zahraničními i
tuzemskými městy, zvláště pak s těmi, se kterými spolupracujeme na základě dlouhodobého
smluvního partnerství.

L.

MÍSTNÍ ČÁSTI A VNITŘNÍ ZLÍN
Nadále budeme rozdělovat investiční prostředky spravedlivě na celém území města a to jak ve
všech místních částech města, tak ve vnitřním Zlíně. Podpoříme sportovní i kulturní život a rozvoj
participace a informovanosti obyvatel vnitřního Zlína i místních částí. Za tímto účelem zvážíme
zavedení komisí ve vnitřním Zlíně.

M.

ROZVOJ IT A KOMUNIKACE
Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu a tím i zvyšovat informovanost občanů a zájem o dění ve
městě. Vytvoříme nové webové stránky města a městských organizací. Rozšíříme dostupnost WiFi
sítě ve městě.

N.

SMART CITY
Budeme naplňovat principy Smart City ve všech oblastech správy, provozu a investic města.
Připravíme aplikace pro chod města a dostupnější komunikaci s občany, kulturními a sportovními
institucemi a rozšíříme informační systémy.

O.

INVESTIČNÍ PRIORITY
Zadáme architektonicko-urbanistické studie na strategická území města, jako je plocha pod
sportovní halou a plocha po „torzu“. Podpoříme i další rozvoj areálu ZOO Zlín. Zahájíme
rekonstrukci tržiště „Pod kaštany“, parku za divadlem, Velkého kina, zimního stadionu Luďka Čajky,
fotbalového stadionu Letná a dalších sportovišť a důležitých objektů a městských ploch. Kromě
dopravních projektů a revitalizace veřejných prostranství budeme pokračovat i v přeměně a
modernizaci městských lázní. Připravíme k realizaci rekonstrukci náměstí Míru a dalších
rozvojových projektů pro příští volební období.

