Programové prohlášení
Rady města Jeseník

pro volební období
2014 – 2018

Programové prohlášení Rady města Jeseník obsahuje podstatné body volebních programů
stran a hnutí, 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.

Preambule
Předkládané Programové prohlášení Rady města Jeseník je závazkem politické reprezentace
stojící v čele města na volební období 2014 – 2018. Obsahuje priority rady města, na které
bude rada města při své činnosti klást hlavní důraz. Základní prioritou je přitom strategické
řízení města, které si váží své minulosti a které myslí na budoucnost a jeho rozvoj. Města
vstřícného pro všechny věkové a sociální skupiny, města přitažlivého pro všechny jeho
návštěvníky a turisty, města, které je spravováno podle principu trvale udržitelného rozvoje.

Principy řízení města
-

budeme civilizovanou správou města, která vychází ze základního principu – jsme
občané, kteří převzali více odpovědnosti, ne více výhod
budeme zodpovědnou správou města s ohledem zejména na dlouhodobý přínos,
nikoliv na okamžitý zisk
preferujeme veřejný zájem před zájmem osobním či soukromým
navážeme na pozitivní rozhodnutí a investice z minulosti, přehodnotíme
problematické záležitosti a věci
nebudeme privatizovat městské organizace
zajistíme co největší informovanost veřejnosti a maximálně zapojíme aktivní občany a
podnikatelskou veřejnost do řízení města
budeme pracovat koncepčně, v přiměřeném čase
nezvýšíme místní poplatky a daně, zvyšování poplatků a daní vnímáme jako trest pro
občany a podnikatele, kteří ve městě žijí a podnikají
chceme městský úřad vstřícný, otevřený a efektivní pro všechny občany a
podnikatele

Investiční priority
-

pro realizaci investičních záměrů budeme maximálně využívat všechny vhodné
dotační tituly
zasadíme se o postavení nové sportovní haly
vystavíme nové chodníky s tím, že prioritou jsou ulice Rejvízská a Lipovská

-

připravíme nejoptimálnější řešení realizace městské knihovny, zejména s ohledem
investiční a provozní náročnost
částečně revitalizujeme sídliště 9. Května a sídliště na Bezručově ulici
vybudujeme minimálně 2 dětská hřiště
budeme pokračovat v dobudování páteřní cyklostezky
prověříme možnost výstavby a realizace zimního stadionu, který považujeme za
vhodnou investici pro občany našeho města a regionu

Kvalita života ve městě
-

-

základní filosofií v oblasti školství je pro nás otevřenost a vstřícnost všech školských
zařízení v duchu „Rodiče a děti vítáni“, chceme školská zařízení vstřícná pro nové, či
méně známé pedagogické směry
zasadíme se o schválení dlouhodobé koncepce podpory určených sociálních skupin,
zejména mladých rodin a seniorů (tzv. sociální balíček)
pravidelně se budeme setkávat s občany města
trvale budeme podporovat neziskový sektor, zájmové spolky a sdružení, které pracují
zejména s dětmi a mládeží a které budují vztah k Jeseníku a regionu
budeme prosazovat opatření k obecnému zvýšení bezpečnosti ve městě a dopravní
bezpečnosti (kamerový systém, bezpečné přechody i pro handicapované…)
zvýšíme počet parkovacích míst ve městě
snížíme daň z nemovitosti
budeme důslednější při podávání informací o hospodaření města prostřednictvím
rozšířeného klikacího rozpočtu
inovujeme městské webové stránky dle současných trendů a požadavků
budeme vydávat jednotné ucelené městské periodikum – měsíčník, který bude
dostupný všem občanům města
trvale a pravidelně budeme spolupracovat s podnikatelskými sdruženími, zejména s
hospodářskou komorou
jednoznačně podpoříme smysluplné sociální služby na území města
společně chceme vnímat Jeseník jako „zelené“ město s parky, okolní přírodou, historií
a tradicí, který je svou nenarušenou přírodou mimořádným místním bohatstvím
podpoříme vhodné akce a iniciativy pro oživení městského náměstí – jarmarky
s prodejem regionálních produktů, vánoční a jiné sváteční akce, kulturní vystoupení…

Spolupráce města s podnikatelskými subjekty
-

budeme podporovat projekty podnikatelských subjektů, které splní pravidla
spolupráce s městem (např. subjekt má místo podnikání nebo sídlo v Jeseníku,
ubytovatel má certifikované ubytovací zařízení …). Podpoříme vznik sítí
spolupracujících subjektů v rámci odvětví vytvářejících pracovní příležitosti (např.
průmysl, cestovní ruch, zemědělství …)

Cestovní ruch
Cestovní ruch je pro nás oblastí s největším potenciálem rozvoje. Naším cílem je realizovat
taková opatření, která povedou především ke stabilizaci pracovních míst v cestovním ruchu a
ideálně k vytvoření nových pracovních míst.
-

-

budeme prosazovat jednoznačná opatření pro zvýšení popularity a atraktivity
Jeseníku a Jesenicka, jako turistické a lázeňské destinaci
prověříme možnost vybudování propojení města a lázní prostřednictvím lanovky a
v případě obecně příznivých okolností tuto investici realizujeme
pro rozvoj cestovního ruchu navážeme hlubší spolupráci s partnerskými městy,
zejména však s polskými městy
podpoříme a budeme participovat na investičních projektech, které rozšiřují nabídku
a kvalitu služeb v cestovním ruchu
v rámci mikroregionu budeme prosazovat myšlenku jednotného ubytovacího
poplatku tak, aby část tohoto poplatku mohla být použita na podporu cestovního
ruchu v rámci projektů mikroregionu
při realizaci opatření pro rozvoj cestovního ruchu vnímáme jak nedílného a
jednoznačného partnera města Priessnitzovy léčebné lazně a.s.
John C. Maxwell: Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.

