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Příloha č. 2 

 

 

 

 

Základní priority programu koaliční  

spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec 

v období 2014–2018 

 

 

mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout 

(dále v textu nazývány jen jako „koaliční strany“) 
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Základní východiska 

Volební seskupení jsou si vědomy své odpovědnosti za další rozvoj města Heřmanův Městec a za prohlubování 

demokratických principů. Vzájemnou blízkostí volebních programů a touto smlouvou vyjadřují společnou vůli 

spravovat město s ohledem na potřeby a zájmy občanů po následující čtyřleté období. Svojí prací obě smluvní 

strany hodlají řešit nejenom aktuální problémy, ale naplňovat i dlouhodobé strategické cíle pro příští desetiletí. 

Smluvní strany se zavazují, že budou plnit dohodnuté programové cíle a ustanovení této smlouvy uvedená 

níže. Smluvní strany se jednoznačně shodly, že po celé funkční období 2014-2018 budou prosazovat směrem 

k veřejnosti politiku otevřenosti, maximální informovanosti. Cílem spolupráce je naplnění základních 

strategických vizí.  

Priority koalice sdružení Heřmani, spolku Živé město a spolkem Herout lze shrnout do tří bodů: 

1. Otevřená aktivní komunikace vedení města i úřadu směrem k obyvatelům s důrazem na včasnost a 

vysokou kvalitu informací i veřejné debaty. 

2. Proces hospodaření s majetkem a finančními prostředky města musí prokazovat ve všech jeho 

částech maximální transparentnost. Součástí musí být kultivace podnikatelského prostředí tak, aby 

se všechny skupiny podnikatelů mohly podílet na harmonickém rozvoji a provozu města. 

3. Strategické plánování ve všech oblastech městského rozvoje a městské činnosti.  
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1. Programové priority v oblasti řízení města 

 strategické, koncepční a systematické plánování činnosti města ve všech jeho oblastech včetně 

maximální informovanosti a prezentaci jednotlivých koncepcí 

 zpracování a naplňování projektu úsporné radnice 

 zpřístupnění v maximální možné míře veškeré dokumentace z jednání městské rady, městského 

zastupitelstva a všech výborů a komisí i nad rámec stávajícího zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném 

přístupu k informacím 

 zápisy z jednání RM veřejně přístupné, včetně jmenovitého hlasování jednotlivých členů rady 

 

2. Programové priority v oblasti rozvoj města 

 revize a změna přístupu k celoměstsky významným částem města (urbanistická studie centra města – 

náměstí Míru, Masarykovo náměstí, Synagoga a její okolí) s důrazem na jejich společensko-kulturní 

význam (zóny oddychu, účelnosti i reprezentativnosti města). 

 definice a veřejná koncepce systému územního rozvoje 

 vytvoření komise RM „Koncepce a rozvoje města“ 

 revitalizace a obnova dobrého jména oblasti Konopáč coby oddychové a turistické zóny města 

 zlepšení propagace města a image města jako turistické destinace 

 navázání spolupráce s partnerskými městy v ČR i zahraničí 

 

3. Programové priority v oblasti hospodaření s majetkem města 

 zavedení úplného veřejného registru majetku města 

 vytvoření protikorupční strategie města, definující např. nediskriminující zadávací podmínky, otevřená 

výběrová řízení, dostatečné lhůty pro uchazeče, atp.  

 stanovení a veřejná definice koncepce hospodaření města v duchu hesla „Rozpočet města je věc 

veřejná“ s jasnou prioritou nezadlužování města na roky budoucí 

 provedení systémových opatření ke zvýšení příjmů rozpočtu města – zřízení samostatného oddělení 

města zabývajícího se dotacemi EU, stát, kraj 

 snížení výdajů města v nerozvojových oblastech včetně důrazu na optimalizaci nákladů na regionální 

a místní správu 

 ve spolupráci s ostatními městy a obcemi (akcionáři Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.) řešit 

problematiku vodárenství a hospodaření s vodními zdroji, vyjádřit jasný postoj k privatizaci 

vodárenství a ve spolupráci s ostatními akcionáři se snažit o nápravu 

 

4. Programové priority v oblasti zdravotnictví, sociální oblasti a bydlení 

 vypracování koncepce poskytování sociálních služeb a její koordinace 

 rozvíjení a prohlubování spolupráce s neziskovými organizacemi 

 vytvoření systémových podmínek pro výstavbu rodinných domů 
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 zajištění dostupnosti a přístupnosti zdravotnických služeb z pohledu bezbariérovosti a vyššího 

komfortu prostředí lékařských ordinací a čekáren 

 maximální využití nemovitostí města pro služby občanům včetně variant malometrážních či sociálních 

bytů (Medov, Čáslavská ulice atp.) 

 

5. Programové priority v oblasti bezpečnosti 

 prověření možnosti zřízení vlastní Městské policie s primárním, hlavním a převládajícím cílem coby 

služba občanům pro zajištění prevence, výchovy k obecnímu soužití a obecní bezpečnosti občanů ve 

městě, včetně zajištění její využitelnosti a tím i spolufinancování okolními obcemi 

 vyvinutí maximálního úsilí na získání dotačního programu pro vybudování městského kamerového 

systému 

 

6. Programové priority v oblasti kultury 

 zpracování analýzy stávající situace a návrh způsobu organizačního řízení včetně koncepce rozvoje 

 revitalizace kulturního dědictví města včetně veřejné definice kulturních památek města a jejich 

údržby a propagace ve spojení s turistickým ruchem (obě náměstí, historické monumenty ve městě, 

pozůstatky Mrdické tvrze). 

 důraz na maximální rozvoj městských objektů či zařízení vhodných pro kulturní vyžití občanů 

(městské kino, multifunkční centrum, městská Sokolovna nejen jako sportovní zařízení, atp.), ale i 

venkovní prostory vhodné pro kulturní činnost (zázemí multifunkčního centra, letní kino, okolí 

Synagogy, atp.) 

 podpora vzniku tradičních kulturních akcí a městských slavností 

 

7. Programové priority v oblasti školství 

 podpora vzniku a rozvoje mateřských center a zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školkách 

včetně důsledné spolupráce se spádovými obcemi 

 podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

 podpora všech typů školských zařízení, vytvoření strategického plánu organizace školní i mimoškolní 

činnosti s ohledem na demografický vývoj a poměr místních a dojíždějících žáků včetně důsledné 

spolupráce se spádovými obcemi 

 

8. Programové priority v oblasti sportu 

 vypracovat strategii rozvoje, údržby a investic – vznik statutu městských sportovišť - přehodnotit 

celkový přístup města 

 propagovat sportování jako životní styl a spoluvytvářet podmínky pro maximální zapojení občanů 

města včetně mládeže do sportovních aktivit (městské běhy, tradiční akce, vznik venkovních 

volnočasových tělocvičen, stezek pro in-line bruslení atp.) 

 převzít po dohodě s ČOS Sokolovnu do plné správy města 
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9. Programové priority v oblasti životního prostředí 

 ve větší míře než doposud věnovat pozornost a podporu strategiím a konkrétním projektům, které 

povedou ke snížení hlukové zátěže obyvatelstva. 

 v co největší možné míře rozšiřovat plochy izolační a rekreační zeleně 

 revitalizace a vytvoření oddychových zón města 

 

10. Programové priority v oblasti dopravy 

 klást maximální důraz na budoucí realizaci městského obchvatu včetně aktivního přístupu 

k jednotlivým složkám nutným k urychlení jeho realizace (ŘSD, stát, kraj) 

 zajištění maximální bezpečnosti na hlavním průtahu města (osvětlení, zvýraznění přechodů pro 

chodce) 

 zpracování koncepce městského parkování s prioritou úpravy parkovacích režimů tak, aby 

nedocházelo k řešení parkovacích problémů v jedné části města na úkor jiné 

 řešení problematiky kamionové dopravy, průjezd městem, parkování 

 koordinace dopravy uvnitř města – obytné zóny, místa s omezením rychlosti, bezpečnostní prvky 

 rozvíjení sítě cyklotras a cyklostezek včetně řešení pohybu cyklistů po městě především s ohledem na 

jeho centrum a hlavní průjezd silnice I/17 

 

 

V Heřmanově Městci dne 31. října 2014. 


