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Vážení spoluobčané,
na základě mandátu od občanů města Přerova, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města konaných ve dnech 15. a 16.
října 2010, byla novými zastupiteli zvolena Rada města Přerova pro funkční období 2010–2014. Je tvořena zástupci ČSSD, ODS,
TOP 09 a KDU-ČSL. Nová Rada města Přerova Vám, občanům, předkládá své programové prohlášení, které obsahuje základní
vize a představy o budoucím rozvoji našeho města v tomto volebním období. Chceme navázat na vše pozitivní, co bylo učiněno
v uplynulých letech a vědomi si své odpovědnosti, jsme připraveni plnit závazky, které jsou v tomto programovém prohlášení formulovány.
Rada města Přerova

1. Veﬁejná správa
• provedeme zásadní restrukturalizaci magistrátu mûsta sníÏením poãtu odborÛ a zamûstnancÛ a zefektivnûní jeho ãinnosti budeme smûrovat k vût‰í pﬁehlednosti a koncentraci sluÏeb pro obãany
• budeme pokraãovat v osvûdãen˘ch formách komunikace s obãany formou anket a veﬁejn˘ch sly‰ení, jejich maximální informovanost o ãinnosti radnice zajistíme prostﬁednictvím tradiãních i nov˘ch medií
• na podporu otevﬁenosti magistrátu zﬁídíme nové informaãní centrum slouÏící jako jednotné podací i konzultaãní místo k ãinnosti
úﬁadÛ a kulturnû-spoleãenskému dûní ve mûstû
• pﬁi realizaci veﬁejn˘ch zakázek budeme v maximální míﬁe vyuÏívat transparentních postupÛ, pﬁedev‰ím elektronick˘ch v˘bûrov˘ch
ﬁízení
• obãanskou aktivitu ve v‰ech místních ãástech chceme podpoﬁit vytvoﬁením osadních v˘borÛ
• pﬁi prosazování zájmÛ mûsta budeme usilovat o efektivní spolupráci s Olomouck˘m krajem i orgány státní správy

2. Hospodáﬁsk˘ rozvoj
•
•
•
•
•
•

chceme pokraãovat v naplÀování Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje mûsta Pﬁerova
budeme i nadále sestavovat vyrovnané rozpoãty a udrÏovat tak finanãní stabilitu mûstské pokladny
budeme dÛslednû dbát na sniÏování pohledávek mûsta vÛãi jeho dluÏníkÛm
zrevidujeme stav mûstského majetku a navrhneme úspory pﬁi jeho provozu i správû
upﬁednostníme mûstské projekty s moÏností získání dotací z fondÛ Evropské unie a státního rozpoãtu
ve spolupráci s Hospodáﬁskou komorou podpoﬁíme místní podnikatele za úãelem zv˘‰ení zamûstnanosti
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3. Doprava
• budeme aktivnû usilovat o urychlení v˘stavby dálniãního obchvatu Pﬁerova a prÛtahu mûstem
• budeme pokraãovat v pﬁípravû nov˘ch místních komunikací, a to propojení Lipenské ulice pﬁes areál v˘stavi‰tû na ulici Kopaniny a Dvoﬁákovy ulice s ulicí Îelatovskou
• chceme intenzivnû pokraãovat v opravách místních komunikací, pﬁedev‰ím chodníkÛ
• roz‰íﬁíme síÈ cyklostezek na území mûsta a budeme investovat do zv˘‰ení poãtu parkovacích míst, zejména na sídli‰tích a v nejvíce zatíÏen˘ch lokalitách
• zajistíme v˘stavbu nové lávky pro pû‰í a cyklisty v lokalitû u tenisov˘ch kurtÛ a zlep‰ení jejího propojení s oblastí lagun
• pro vût‰í bezpeãnost budeme pokraãovat ve v˘stavbû osvûtlen˘ch bezbariérov˘ch pﬁechodÛ pro chodce
• ve spolupráci s Olomouck˘m a Zlínsk˘m krajem budeme podporovat projekt leti‰tû Stﬁední Morava se smí‰en˘m provozem
• budeme aktivnû usilovat o získání investora pro vybudování terminálu kombinované pﬁepravy
• aktivnû podpoﬁíme modernizaci pﬁerovského Ïelezniãního uzlu a jeho propojení s nov˘m autobusov˘m nádraÏím

4. Îivotní prostﬁedí
• budeme investovat do rozvoje parku Michalov a dal‰ích klidov˘ch zón na území mûsta
• chceme nadále sledovat kvalitu ovzdu‰í a hlukové limity na území mûsta a systematicky spolupracovat s místními podniky na zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí
• ve spolupráci s Technick˘mi sluÏbami zv˘‰íme podíl tﬁídûného domovního odpadu a jeho následného vyuÏití
• zasadíme se o realizaci dal‰ích protipovodÀov˘ch opatﬁení a zdokonalíme krizov˘ informaãní systém
• zamûﬁíme se na dobudování chybûjících základních inÏen˘rsk˘ch sítí v místních ãástech

5. Vzdûlávání, sociální oblast a bydlení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budeme aktivnû reagovat na potﬁeby nav˘‰ení kapacity mateﬁsk˘ch ‰kol
chceme pokraãovat v projektech renovace objektÛ základních a mateﬁsk˘ch ‰kol zamûﬁen˘ch na energetické úspory
zrenovujeme dal‰í ‰kolní hﬁi‰tû pro zkvalitnûní podmínek pro v˘uku tûlesné v˘chovy
budeme podporovat etickou v˘chovu ve ‰kolách
finanãnû podpoﬁíme mimo‰kolní ãinnosti na základních ‰kolách
budeme usilovat o nav˘‰ení kapacity stávajícího Domova pro seniory a dal‰ích podpÛrn˘ch sluÏeb pro star‰í obãany mûsta
chceme nadále spolupracovat s neziskov˘mi organizacemi zab˘vajícími se oblastí sociálních vûcí
podpoﬁíme organizování tzv. veﬁejné sluÏby
maximálnû vyuÏijeme alternativní metody vyplácení sociálních dávek
zasadíme se o bezplatné cestování prostﬁedky MHD na území mûsta Pﬁerova pro obãany star‰í 70 let
budeme pokraãovat v programu podpory v˘stavby technické infrastruktury pro bydlení
chceme dokonãit 2. etapu privatizace mûstsk˘ch bytÛ

6. Bezpeãnost, veﬁejn˘ poﬁádek a Ïivot ve mûstû
•
•
•
•
•
•

vyuÏijeme v‰ech zákonn˘ch prostﬁedkÛ pro systematické potírání rizikov˘ch jevÛ v problémov˘ch ãástech mûsta
aktivnû podpoﬁíme spolupráci Mûstské policie s Policií âR
roz‰íﬁíme a zmodernizujeme kamerov˘ systém ve mûstû
budeme dbát na to, aby Mûstská policie vûnovala adekvátní pozornost i místním ãástem
budeme pokraãovat v programech revitalizace sídli‰È na území mûsta
vybrané veﬁejné plochy a prostranství budeme postupnû pokr˘vat veﬁejnû dostupn˘m bezdrátov˘m pﬁipojením k internetu

7. Kultura, sport a voln˘ ãas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahájíme celkovou rekonstrukci Mûstského domu jako kulturního centra mûsta
zachováme tradici jazzového festivalu a obnoven˘ch hodov˘ch slavností
pﬁemístíme Mûstskou knihovnu do novû zrekonstruovan˘ch prostor a roz‰íﬁíme nabídku jejích sluÏeb
budeme pokraãovat v poﬁádání tradiãních kulturních a spoleãensk˘ch akcí v centru mûsta pro v‰echny vûkové skupiny
chceme nadále vûnovat náleÏitou péãi údrÏbû zámku, Horního námûstí, mûstsk˘ch hradeb a nábﬁeÏí ﬁeky Beãvy
budeme podporovat vzájemné vztahy a kulturní aktivity s partnersk˘mi mûsty
chceme pokraãovat v modernizaci veﬁejn˘ch víceúãelov˘ch a dûtsk˘ch hﬁi‰È
prostﬁednictvím pﬁím˘ch dotací podpoﬁíme v˘znamné sportovní oddíly a jednotlivce reprezentující mûsto Pﬁerov, jakoÏ i organizace spravující sportovi‰tû slouÏící ‰iroké veﬁejnosti
podpoﬁíme zámûr v˘stavby nové víceúãelové haly
budeme pokraãovat v grantovém programu se zvlá‰tním zﬁetelem na mládeÏ
vybudováním nov˘ch atrakcí zlep‰íme prostﬁedí plaveckého areálu a budeme pokraãovat v programu revitalizace areálu pﬁerovsk˘ch lagun
budeme usilovat o vybudování areálu Mamutova v Pﬁedmostí
19. ledna 2011

