Programové prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2010 – 2014
 
 
Preambule: 
Zástupci politických stran, kteří tvoří Radu města Jeseníku, se na volební období 2010-2014 dohodli na společných základních programových prioritách a výchozích principech politiky s cílem dlouhodobé udržitelnosti a dalšího rozvoje města jako kvalitního a stabilního domova občanů. 
 
Principy politiky:
Odpovědnost vycházející z reálných finančních možností města, 
přednostní plnění základních povinností a funkcí města, 
podpora větších investičních záměrů s rozvojovým potenciálem, 
kontinuální pokračování ve smysluplných započatých nebo připravených záměrech a projektech, 
partnerství, komunikace a spolupráce s ostatními složkami a představiteli komunální politiky na všech úrovních. 
 
 
 
Programové priority: 
1. Investice a strategický rozvoj 
Vyhodnotit stávající projekt regionálního wellness centra, navrhnout optimální způsob dalšího osudu tohoto záměru a podle rozhodnutí zastupitelstva pokračovat nebo nepokračovat v realizaci, 
vybudovat víceúčelové sportovní hřiště odpovídající současným trendům a potřebám, zejména pro nezbytnou školskou výuku, 
realizovat připravený záměr městské páteřní víceúčelové cyklostezky, 
navrhnout vyřešení objektu městské knihovny tak, aby odpovídala současným trendům a finančním možnostem města, 
podporovat investice do školských zařízení s cílem zlepšit podmínky pro školní a předškolní mládež, 
zajišťovat transparentnost při zadávání městských zakázek ( zejména s využitím nástroje elektronických výběrových řízení ), 
využívat elektronické aukce ke snižování nákladů na energie pro veškeré objekty v majetku města i dalších provozních nákladů města, 
podporovat a realizovat originální turisticky atraktivní projekty s rozvojovým potencionálem, které neúměrně nezatíží městský rozpočet, 
hledat možnosti realizace městských „startovních" a sociálních bytů za přijatelné ceny, 
podporovat takové projekty, které přinášejí nová pracovní místa a omezí odchod mladých a vzdělaných obyvatel mimo region. 
 
2. Rodina a sociální politika, péče o občany 
Budovat ve vytipovaných lokalitách další dětská hřiště, 
nadále podporovat rozsáhlou nabídku aktivit pro seniory, 
zajistit dostatečnou kapacitu míst v MŠ zřizovaných městem, řešit případnou potřebu umístění dětí mladších 3 let, 
prostřednictvím městského grantového systému podporovat vhodné aktivity zaměřené na sociální oblast, udržovat a rozvíjet podporu rodin s dětmi, 
vést otevřenou informační politiku vůči občanům, zajistit dostupnost informací o činnosti města pro všechny vrstvy obyvatel, vést veřejné diskuse k zásadním tématům a rozhodnutím ve městě, 
komunikovat a spolupracovat se zdravotními zařízeními s cílem zlepšit dostupnost zdravotní péče pro občany, seniory a handicapované občany, 
vyhodnotit a upravit koncepci prodeje městských nemovitostí.  
 
3. Podpora podnikatelů a živnostníků, cestovní ruch 
Aplikovat úřad vstřícný k firmám, podnikatelům a živnostníkům, 
podporovat vznik nových pracovních míst prostřednictvím prodeje městských pozemků zejména v „Zóně za podjezdem", 
prosazovat projekty a aktivity podporující další rozvoj cestovního ruchu a propagaci regionu, 
vytvořit jasná a jednoduchá pravidla využívání a pronájmů nebytových prostor a veřejných ploch podporující místní podnikatele a živnostníky, 
pravidelně komunikovat s místními podnikateli a profesními sdruženími.   
 
4. Vzdělávání a školství, kultura a volný čas
Vyhodnotit současný stav školství ve městě s ohledem na řešení příčin odlivu žáků do jiných ZŠ a navrhnout odpovídající řešení, 
podpořit smysluplné projekty, které rozšíří nabídku vzdělávání, 
každoročně vyhodnotit aktuální potřeby školských zařízení s ohledem na vybavenost, opravy, investice, 
podporovat a rozvíjet trendy novodobých tradic (zahájení lázeňské sezóny, letní slavnosti, hudební festivaly, seniorské dny, vánoční jarmark apod.), 
nadále podporovat nabídku volnočasových aktivit, zejména se zaměřením na děti a mládež, neziskové organizace, občanské aktivity a spolkovou činnost, 
vytvářet podmínky pro kulturní aktivity všech generací.  
 
  5. Bezpečnost a doprava, životní prostředí 
Prioritou je čisté, upravené a bezpečné město se zdravým životním prostředím, proto chceme a budeme:
	prosazovat zásadní zlepšení dopravní dostupnosti Jesenicka, 

pokračovat v rekonstrukci a opravách místních komunikací, chodníků a veřejných ploch, instalaci bezpečnostních prvků na  komunikacích, 
budovat bezbariérové přístupy na chodnících a komunikacích, 
prosazovat zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení počtu parkovacích míst ve městě, 
využívat a rozšiřovat kamerový systém, jako preventivní bezpečnostní opatření 
sledovat efektivitu činnosti Městské policie, hledat další alternativní řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě, 
připravovat a zahájit realizaci revitalizace veřejných ploch, parků a sídlišť. 
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