
Občané městu, město občanům 

/OMMO/ 

Volební program 

- přímé zapojení občanů do tvorby rozpočtu města – budeme 

prosazovat přehledné vedení výdajů, zapojení občanů do uskutečnění 

projektů financovaných z městského rozpočtu (občanská participace), 

důsledná kontrola zadávaných zakázek od města a maximální 

odpovědnost při jejich plnění, kontrola  prácí tzv. malého rozsahu; 

- prosazení podmínek pro rychlé řešení energetické koncepce města – 

vytvořit možnosti pro rozhodování samostatných právních subjektů a 

volbu o využívání energetických zdrojů (tzv. energetická nezávislost); 

- narovnání nespravedlivých daňových podmínek - v daňovém zatížení 

daně z nemovitosti budeme navrhovat snížení daňového koeficientu u 

oblastí Vítkova, Andělské hory, Vísky a Vysoké, daně v těchto 

oblastech neodpovídají standardům občanské vybavenosti;  

- pomoc při rozvoji obytných přilehlých částí města a rozvoj činnosti 

osadních výborů -  budeme navrhovat pětičlenné osadní výbory a 

budeme podporovat rozvoj těchto částí; 

- předložení koncepce fungování městské policie – ta by měla sloužit 

výhradně obyvatelům města Chrastavy, budeme předkládat podnět 

zastupitelstvu města, zda nevypovědět smlouvy s okolními městy, 

zaměřit organizaci a koncepci městské policie zcela pro potřebu 

města a přilehlých částí;  

- podpora výstavby obytných domů – budeme usilovat u změny 

v územním plánu pro výstavbu rodinných domů, chceme jednat a 

nabízet řešení výstavby obytných domů;  

- efektivní čerpání dotací – úspora městských financí se dá dosáhnout 

jen za předpokladu dobře čerpaných dotací; 

- podporu a rozšíření sociálních služeb – provázanost na zdravotní 

služby a řešení dostupnosti odborné zdravotní lékařské péče zřízením 

např. služby senior taxi; 

- koncepční řešení podmínek podpory spolkům a organizacím – 

vytvořit podmínky pro spravedlivé rozdělování finančních prostředků, 



rozdělení finančních prostředků z fondu podpory a rozvoje navázat na 

počet členů v jednotlivých organizacích konkrétní akce propojit na 

žádosti finančního daru města; 

- pomoc a rozvoj v oblasti předškolního a školního vzdělávání – 

podpora vybavenosti a zázemí základních a mateřských škol, výstavby 

hřiště u MŠ a ZŠ Vítkov; 

- koncepční řešení městské skládky a rozšíření služeb sběrného dvora 

– navrhneme efektivní fungování skládkové politiky a likvidace 

materiálů a nebezpečných látek, které zatím nemají obyvatelé kam 

odevzdat; 

- podpora podnikatelské činnosti – zlepšit podmínky pro místní 

podnikatele a živnostníky zohledníme také návrhy o rozvoji služeb 

obyvatelům města; 

- důsledná kontrola smlouvy TÜROW – v koordinaci se SVS budeme 

usilovat o co nejrychlejší realizaci vodovodu Vítkov, ve spolupráci s KÚ 

sledovat plnění limitních hodnot; 

- nabízíme spolupráci na vysoké morální úrovni a vždy budeme hájit 

zájmy občanů města. Usilujeme o to, aby měl občan zájem 

komunikovat a věděl, že zvolení zastupitelé jsou tu pro ně. 

 

„Chceme pro občany spravedlivé, zodpovědné a politicky 

vyvážené zastupitelstvo.“ 

 

 


