Programové prohlášení
Rady města Jeseník

pro volební období
2018 – 2022

Programové prohlášení Rady města Jeseník obsahuje podstatné body volebních programů
politických subjektů, které stojí ve vedení města. Vychází ze základních strategických
dokumentů města jako je Akční plán rozvoje města a Strategický plán rozvoje města a ze
znalosti potřeb obyvatel města Jeseník.

Preambule
Toto Programové prohlášení Rady města Jeseník předkládá cíle, které si rada města stanovila
pro své funkční období 2018 – 2022. Tak, aby město Jeseník bylo vstřícné kjeho obyvatelům i
návštěvníkům a plně využívalo svůj potenciál.

Principy řízení města





transparentnost
spolupráce (s obyvateli města, se soukromými subjekty, s dalšími městy a obcemi)
zaměření na kvalitu
koncepční postupy

Investiční priority
Finanční investice budou směřovat k aktivitám a projektům s dlouhou životností, přijatelnými
provozními náklady a samostatností, využijí financí města i možnosti dotací. Do plánování
investic chceme zapojit občany a podnikatele.











budeme nadále pokračovat v revitalizaci sídliště 9. května, připravíme obnovu sídliště
Pod Chlumem a Lipovská
připravíme pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů
zaměříme se na využití území Za Podjezdem pro sportovní účely
připravíme projekt optimalizace sportovišť na ul. Dukelská
podpoříme rekonstrukci bazénu v České Vsi
vybudujeme skatepark
zajistíme městskou ledovou plochu
budeme pokračovat v přípravě výstavby chodníku do lázní
budeme řešit dopravní situaci v lokalitě „u Pradědu“

Kvalita života ve městě
Město Jeseník vidíme jako místo pro příjemný život. Město, které nabídne dobré pracovní
podmínky, možnosti aktivního trávení volného času, dostupné bydlení a kvalitní služby.











díky setkávání s občany v tematických okruzích můžeme dosáhnout společných
řešení, která budou odpovídat reálným potřebám a požadavkům občanů
nastavíme transparentní zacházení s financemi, informace o činnosti města budou
přístupné a přehledné tak, aby každý občan měl možnost prověřit naši činnost
podpoříme nová architektonické a urbanistické přístupy ve spolupráci s městským
architektem, tak aby město mělo ucelenou koncepci a nadčasové řešení objektů ve
městě
podpoříme vícegenerační bydlení
chceme sjednotit úřady města v budově IPOS
nastavíme nová pravidla fungování v centrálním zásobování teplem
chceme bezpečný a čistý Jeseník
budeme prosazovat ucelenou koncepci k ochraně proti suchu s cílem zabezpečit
zásobování města dostatkem pitné vody

Kultura a sport
Chceme, aby Jeseník žil. Aby se stal kulturním centrem, líhní sportovních talentů a lákavým
cílem pro turisty. Město musí aktivní lidi propojovat a podpořit je v jejich snažení.








dokončíme a plně využijeme Centrum společných aktivit (nová knihovna) na ul. 28.
října
zefektivníme řízení MKZ a pomůžeme vytvořit prostor pro spolupráci spolků a
organizací zabývajících se kulturními akcemi ve městě a v okolí
dokončíme koncepci využitelnosti Smetanových sadů, tak aby naplnily svůj potenciál
a staly se jedním z míst živého veřejného života
podpoříme trávení volného času ve venkovních prostorách (skatepark, workout
hřiště, parkour hřiště, nové stezky, sportoviště v zóně Za Podjezdem a sportoviště na
ul. Dukelská)
budeme i nadále finančně podporovat sportovní mládežnické kluby a aktivní
sportovní spolky

Vzdělávání v Jeseníku
Kvalitní smysluplné vzdělání je podstatným prvkem života. Nejen předávání informací, ale
také schopnost jejich použití v reálném životě vnímáme jako klíčové pro to, aby budoucnost
Jesenicka mohla být optimistická. Propojení školního a mimoškolního života, aktivní podíl
rodičů na vzdělávání, spolupráce mezi školami a firmami.










podpoříme kvalitní školy, podpoříme další vzdělávací přístupy, podpoříme práci
kvalitních učitelů
chceme zapojení rodičů do školního procesu, otevření systému pro vzájemnou
spolupráci
podporujeme vzájemnou provázanost škol a škol a firem, s cílem připravit žáky na
skutečný život pomocí praxe
nastavíme propojování školního a pracovního života
budeme spolupracovat s polskými školami
investujeme do praktických i mimoškolních aktivit
budeme podporovat tradiční řemeslné obory v kontextu moderní doby
zapojíme studenty do rozhodovacích procesů města

Jeseník je více než “jen” lázeňské město
Cestovní ruch je nedílnou součástí života města. Město Jeseník má jedinečný charakter nejen
svým zasazením do přírody a svou čistotou, ale také bohatou historií a sportovními
možnostmi. Cítíme důležitost ochrany a zachování přírodního bohatství, přitom také vidíme
širokou škálu možností, jak s těmito dary nakládat.





opravíme Muzikantskou stezku, tradiční propojení mezi městem a lázněmi, tak aby si
zachovala svůj přírodní ráz
vytvoříme turisticky atraktivní místa ve městě a jeho okolí, aby turisté a návštěvníci
zde měli možnost aktivně trávit čas
budeme více spolupracovat se subjekty působícími v turistickém ruchu

