Příloha č. 2 Programové a procesní zásady koalice
1. Klíčové body programových zásad

● Letní stadion
Po důkladném provedení nákladové revize projektu Letního stadionu zrealizujeme rekonstrukci
letního stadionu.

● Stabilní financování Programů podpor z rozpočtu města
Ponecháme stávající model stabilního financování Programů podpor v zastropované výši, které
bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubic pro období 2017 – 2019 (včetně). Pro rozpočet
2020 a další roky budou smluvní strany diskutovat o případné změně financování Programů ve
vazbě na výši daňových příjmů, které vychází z návrhu státního rozpočtu bez přímé vazby na příjmy
z loterií a sázkových her. Základnu pro vytvoření procentního podílu ve vazbě na daňové příjmy by
měl být výchozí stav stávajících zastropovaných Programů podpory, rozdíl by se měl odvíjet pouze
od vývoje daňových příjmů od roku 2020.

● Nový územní plán
Návrat k variantě 2 návrhu územního plánu schválené zastupitelstvem města dne 22. 6. 2017.
Z pokynů k dopracování bude novým usnesením zrušeno toto:
1) Vytvořit předpoklady pro růst města s cílovým stavem minimálně 120 tisíc obyvatel.
2) Vytvořit podmínky pro případnou realizaci přístavu na pravém břehu Labe.
3) Zastavitelné a přestavbové plochy pro bydlení navrhnout v rozsahu, který umožní uspokojit
potřeby nového bydlení stávajících obyvatel města a též cca 30ti tisíc nových obyvatel na
nezastavěných plochách v poměru 15 tis. v bytových domech a 15 tis. v rodinných domech.
4) Navrhnout další zastavitelné plochy pro bydlení ve struktuře zohledňující poptávku realitního
trhu.
5) Vymezit územní rezervu pro přístav v pravobřežní poloze.
• Bude provedeno vyhodnocení naplněnosti rozvojových ploch po provedené vektorizaci a
zpracovaném právním stavu po změnách 17b-1.
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• Pro vyhodnocení připomínek a námitek navrhujeme, aby se pracovního setkání s
pořizovatelem (připravuje materiál do ZmP) mohli zúčastnit zástupci všech stran zúčastněných v
koalici. Tím bude zajištěno vysvětlení k jednotnému postupu při pořízení nového územního plánu.

● Lokalita Červeňák
Chceme získat celou lokalitu Červeňák do vlastnictví města, a to do funkčního využití krajinná nebo
rekreační zeleň bez automobilové dopravy (s výjimkou pro využití pro IZS). Po dokončení převodu
všech pozemků od Ministerstva obrany v lokalitě Červeňák budeme iniciovat jednání o změně
stávající smlouvy o převodu pozemků pro původně zamýšlenou propojku. Do té doby pozastavíme
XIX. změnu územního plánu. Bez pořízení XIX. změny územního plánu nelze fakticky propojku
realizovat. Budeme prosazovat výstavbu jihovýchodního obchvatu. Po převodu všech pozemků od
Ministerstva obrany zahájíme přípravu pro vybudování místní komunikace pro pěší a cyklisty
s vyloučením provozu motorových vozidel (s výjimkou pro využití pro IZS).

● Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví
Smluvní strany prosadí zrušení usnesení ZmP o nákupu spalovny a společně připraví nový postup
města s cílem zastavit zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Součástí řešení může
být další využití pozemku po spalovně nebezpečných odpadů v rámci nové koncepce nakládání s
odpady, kterou musí město připravit.

● Cenotvorba veřejných služeb
Zpracujeme odborné koncepce cenotvorby všech veřejných služeb města (zejména MHD, odpady,
parkování apod.), na jejichž nákladech se občané podílejí buď zcela, nebo z části přímou platbou a
na základě této koncepce rozhodnout o nových cenách uvedených veřejných služeb v Pardubicích.

● Dostupné bydlení
Jsme zásadně proti další privatizaci bytového fondu ve smyslu předchozích privatizačních vln, tzn.
velkých bytových domů s velkým počtem nájemníků. Připouštíme odprodej nemovitého majetku,
kde město vlastní tzv. zbytkové byty v počtu jednotek nebo nebytové prostory v domech při SVJ
po provedení důkladné analýzy (s ohledem na sociální strukturu, polohu bytového domu a
například potřebu zachování těchto prostor pro dostupnost některých služeb například pro
seniory).
Prioritně chceme pokračovat v postupné rekonstrukci a opravách stávajícího bytového fondu
města, aby mohl tento majetek sloužit primárně pro potřeby startovacího bydlení a cenově
dostupného bydlení (např. formát Domů s pečovatelkou službou, komunitní bydlení pro seniory,
apod.) V tomto smyslu bude ambicí města jako nositele projektu žádat o dotace ze Státního fondu
rozvoje bydlení nebo IROP. Radnice bude při prodeji větších pozemků pro zástavbu akcentovat v
podmínkách prodeje rovněž výstavbu cenově dostupných nájemních bytů nebo forem
družstevního bydlení.
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2. Programové zásady podle gescí
Programové zásady podle gescí budou rozpracovány do konkrétních kroků v Programovém prohlášení
Rady města Pardubic s ohledem na finanční možnosti města (vlastní zdroje, dotace).

Dotační politika
●

●
●

●

Příprava dalšího programového období, které začne v roce 2021. V něm by měly evropské
prostředky směřovat zejména do rozvoje měst a jejich nejbližšího zázemí. Do popředí by se
měly dostat například otázky inovativní a inteligentní ekonomiky, zelenější a nízkouhlíkové
Evropy, zvyšování (sdílené) mobility či udržitelný rozvoj měst. Připravíme k realizaci strategické
projekty s přesahem do aglomerace pro nové plánovací období.
Příprava samosprávných projektů města a jím zřízených právnických osob (coby žadatelů) na
další programové období, které začne v roce 2021.
Národní dotace – koordinace strategického plánu a ekonomických možnosti pro spoluúčast na
vyhlašovaných grantových výzvách a maximální využití dotačních příležitostí pro strategické
investice či rekonstrukce.
Před přijetím jakékoliv dotace budeme velmi důsledně zvažovat a posuzovat spolufinancování
města a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce.

Strategický plán a rozvoj města
●
●

●
●

Strategický plán – provedeme aktualizaci a znovu posoudíme vizi 120 000 obyvatel.
Strategický plán – cílem je udržitelný rozvoj a přívětivé město pro občana – pravidelné reálné
aktualizace ve vazbě na plány „Významných investičních akcí do roku 2020 (orientačně do roku
2025)“ a platného „Akčního plánu na rok 2018“ .
Příprava strategie pro koncepční prodej městských areálů (zejména Kasárna Hůrka a Kasárna
T. G. Masaryka).
Chytré a přívětivé město – aktualizace strategie Smart City s důrazem na oblast:
o Projekty úsporného veřejného osvětlení (v k tomu vhodných lokalitách a ulicích).
o Projekty energeticky soběstačného veřejného osvětlení (ve vhodných lokalitách a
ulicích).
o Využívání energeticky úsporných technologií (např. fotovoltaických článků apod.) při
postupné obnově a rekonstrukcích budov a mobiliáře v majetku města.
o Podpoříme Bikesharing. Město nebude provozovatelem a klíčovým investorem.
o Podpoříme bezemisní dopravu.
o Energetický dispečink na všech objektech města, cílem je zprovoznění energetického
dispečinku na všech objektech v majetku města (školy, školky aj.) za účelem snížení
provozních i investičních nákladů na energie.
o Rozvoj projektu Tech Revolution v rámci operačního programu URBACT III. Jedná se o
evropský operační program pro podporu udržitelného rozvoje měst.
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Připravení koncepce pokrytí hlavních lokalit města veřejnými WIFI hotspoty.
Městská mobilní aplikace pro on-line komunikaci občanů s městem a pro přímou
elektronickou distribuci požadavků občanů přímo příslušným organizačním útvarům
města (doprava, parkování, kultura, on-line hlášení a focení závad a problémů ve
městě apod.).
S největšími zaměstnavateli ve městě budeme jednat o společném budování infrastruktury
města v nejširším smyslu (nejenom doprava, ale i komplexní péče o jejich zaměstnance –
důstojné bydlení, lékařská péče, vzdělávání dětí i dospělých, vyžití ve volném čase, kultura,
sport atd.).
Vytváření podmínek pro živnostníky, malé, střední i velké firmy pro zvyšování zaměstnanosti
ve městě.
Pokračování v kulatých stolech s Oblastní radou Pardubice Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje.
Podpora začínajících podnikatelů v rámci Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink.
Posílení koncepce řízení projektů – aktualizace směrnice na základě vyhodnocení posledních
dvou let fungování projektového managementu a příprava na zavedení softwarového nástroje
pro podporu projektového řízení.
o
o

●

●
●
●
●

Bezpečnost
●

●
●
●

●
●

Navýšení počtu strážníků v rizikových lokalitách města a posílení hlídek na dohled nad
dodržováním nočního klidu. Větší dohled nad prostory s vyšším pohybem dětí (školy, školky,
hřiště). Příprava nových služeben Městské policie u hlavního nádraží a na Hůrkách.
Prohloubení oboustranně prospěšné spolupráce s místní vojenskou posádkou.
Stabilní financování na vybavení a výchovu mládeže v jednotkách Sborů dobrovolných hasičů
působících na území města.
Budeme podporovat další rozvoj kamerového systému města sloužícího k ochraně bezpečnosti
občanů města, a přitom důsledně respektujícího soukromí občanů města. Budeme prosazovat
nasazení kamerových systémů na všech místech, kde je to účelné a efektivní (prostranství před
školami, podchody apod.).
Výstavba nového útulku pro zatoulaná zvířata s celodenní odchytovou službou městské policie.
Nebudeme podporovat vznik nových heren, budeme spolupracovat s PČR a Celní správou v
boji proti nelegálním hernám.

Doprava
●
●
●
●
●
●

Efektivní rozvoj a optimalizace městské hromadné dopravy (ekologizace vozového parku,
rozvoj trolejbusové infrastruktury a hybridních trolejbusů).
Centrální dopravní dispečink ke zlepšení průjezdnosti města (dopravní informace a data pro
řidiče o dopravní situaci ve městě).
Zlepšení dopravy v klidu (informace o volných/obsazených parkovacích místech, navádění na
volná místa).
Revize parkovací politiky (systém placeného stání, parkovací zóny, parkovací karty).
Nové parkovací domy ve vhodných lokalitách města.
Podpora realizace významných dopravních staveb:
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Terminál B v nejvhodnější lokalitě.
Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice a přímé propojení rychlodráhy a ulice Kyjevská.
Zkapacitnění ulice S. K. Neumanna úpravami Anenského podjezdu.
Lávky přes Labe (park Na Špici – koupaliště Cihelna, Závodu míru – Polabiny).
Funkční a ekonomicky i technicky realizovatelný způsob propojení třídy Míru a
historického centra města.
o Revitalizace Palackého třídy na moderní a přívětivý městský bulvár.
Intenzivní jednání se státními orgány o dokončení MÚK Palackého, budování
Severovýchodního a Jihovýchodního obchvatu města.
Koordinace dopravních staveb ve městě s Pardubickým krajem a vlastníky inženýrských sítí pro
eliminaci negativních dopadů staveb na dopravní situaci.
Podpora ekonomicky racionálního rozvoje pardubického letiště.
Budování a údržba cyklostezek a cyklotras a stezek pro in-line bruslení s napojením na další
obce města v okolí.
Podpora bezbariérovosti cyklistiky.
Zpracování reálného Plánu udržitelné městské mobility (SUMP), který bude strategickým
dokumentem v oblasti řešení mobility a dopravy ve městě.
o
o
o
o
o

●
●
●
●
●
●

Územní plán, architektura a urbanismus
●

●
●
●
●
●

Zajištění podmínek pro další přirozený rozvoj města, pro přirozené zvyšování počtu obyvatel
města pro zatraktivnění a zkvalitnění života ve městě, včetně zvýšení kvality veřejných
prostranství.
Využití brownfields na území města.
Využití potenciálu nábřeží Labe a Chrudimky pro zkvalitnění života ve městě.
Vyhlášení architektonických soutěží u významných investičních záměrů ve veřejném prostoru.
Vyhledání vhodné lokality pro kryté tržiště ve městě.
Návrat k variantě 2 návrhu územního plánu schválené zastupitelstvem města dne 22. 6. 2017.
Z pokynů k dopracování bude novým usnesením zrušeno toto:
1)

Vytvořit předpoklady pro růst města s cílovým stavem minimálně 120 tisíc obyvatel.

2)

Vytvořit podmínky pro případnou realizaci přístavu na pravém břehu Labe.

3)
Zastavitelné a přestavbové plochy pro bydlení navrhnout v rozsahu, který umožní
uspokojit potřeby nového bydlení stávajících obyvatel města a též cca 30 tisíc nových obyvatel
na nezastavěných plochách v poměru 15 tis. v bytových domech a 15 tis. v rodinných domech.
4)
Navrhnout další zastavitelné plochy pro bydlení ve struktuře zohledňující poptávku
realitního trhu.
5)

Vymezit územní rezervu pro přístav v pravobřežní poloze.


Bude provedeno vyhodnocení naplněnosti rozvojových ploch po provedené
vektorizaci a zpracovaném právním stavu po změnách 17b-1.
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Pro vyhodnocení připomínek a námitek navrhujeme, aby se pracovního setkání s
pořizovatelem (připravují materiál do ZmP) mohli zúčastnit zástupci všech stran
zúčastněných v koalici. Tím bude zajištěno vysvětlení k jednotnému postupu při
pořízení nového územního plánu.

IT
●
●
●
●

Maximálně možná elektronická komunikace občanů s městem v agendách veřejné správy a
podpora digitalizace úřadu.
Příprava jednotného informačního systému města.
Další rozvoj všech v současnosti chybějících funkcí rozklikávacího rozpočtu města (propojení
na mapový portál města, propojení na smlouvy uložené v registru smluv apod.).
Další rozvoj metropolitní optické sítě zejména při realizaci investičních akcí města.

Majetek a investice
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Účelná správa bytů v majetku města.
Radnice bude při prodeji větších pozemků určených pro zástavbu pro bydlení akcentovat v
podmínkách prodeje rovněž výstavbu cenově dostupných nájemních bytů nebo využití forem
družstevního bydlení.
Nové nájemní byty pro mladé rodiny – koncepce Startovacího bydlení v rámci stávajícího
bytového fondu, příprava menších projektů.
Účelná správa nebytových prostor v majetku města – revize nákladů na údržbu a správu.
Zeštíhlíme majetek města od zbytného majetku, snížíme náklady města na zbytečnou údržbu
zbytného majetku, a to cestou transparentních prodejů (od určité hodnoty majetku vždy pouze
formou veřejné soutěže).
Revize zásad pronájmu nebytových prostor (rozdělení cen dle městských obvodů – snaha
reflektovat jinou cenu v centru a jinou cenu na okraji města).
Řízení investic probíhajících na odboru včetně projektových dokumentací.
V rámci významných projektů zpracovat studii proveditelnosti s důrazem na budoucí náklady
na provoz a opravy.
Vybudování městského domova pro seniory a podpora soukromých domů.
Po důkladném provedení nákladové revize projektu Letního stadionu zrealizujeme
rekonstrukci letního stadionu.
Koncepční prodeje stávajících pozemků v majetku města pro investiční projekty
Rekonstrukce školních a školkových areálů, sportovišť a vývařoven.
Příprava revitalizace panelových sídlišť ve spolupráci s městskými obvody za podpory dotací.

Životní prostředí
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●

●
●
●
●

●
●
●

Smluvní strany prosadí zrušení usnesení ZmP o nákupu spalovny a společně připraví nový
postup města s cílem zastavit zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Součástí
řešení může být další využití pozemku po spalovně nebezpečných odpadů v rámci nové
koncepce nakládání s odpady, kterou musí město připravit.
Připravení nové koncepce nakládání odpadů v souladu s legislativní změnou evropské
odpadové legislativy.
Stanovení nové strategie pro umisťování kontejnerů na odpad ve veřejném prostoru.
Jednání s ministerstvem životního prostředí o možnosti výstavby suchého poldru proti
záplavám a jeho využití i pro zadržení vody v krajině.
Využití stávajících legislativních možností, ale i samosprávných možností města nad rámec
legislativní úpravy, pro zadržení vody v krajině na území města a jejich využití v investičních
akcích města.
Využívání nejlepších dostupných technologií pro nakládání s odpady v Pardubicích, včetně
jejich energetického využití.
Podpora realizace střešních zahrad či zelených střech za podmínky zpracování studie
proveditelnosti s důrazem na budoucí náklady na provoz a opravy.
Na vhodných zemědělských pozemcích ve vlastnictví města budeme vysazovat lesy, nebo
zřídíme remízky s cílem zvýšení rozmanitosti krajiny v okolí města, pozitivního ovlivnění
vodního režimu v krajině a zlepšení životního prostředí jako celku.

Školství
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Garance míst ve školkách a školách pro pardubické děti – spravedlivé členění školských
obvodů, metodická podpora ředitelům a ředitelkám pro stanovení pravidel pro zápisy,
dostavba ZŠ Svítkov a výstavba nové MŠ Svítkov, strategie pro rozvoj vzdělávání na území
města a pro zajištění dostatečných kapacit vzdělávacích zařízení.
Budeme pokračovat v modernizaci odborných učeben, řešení bezbariérovosti a IT technologií
na dalších školách a zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání.
Podpora zájmu dětí o technické a přírodovědné obory skrze realizaci projektu Centrální
polytechnické dílny v areálu Automatických mlýnů a dokončení přípravy projektu rekonstrukce
Hvězdárny barona Artura Krause.
Postupná rekonstrukce stravovacích provozů ve školách a školkách.
Udržíme školní psychology na školách a zajistíme jejich financování.
Systematická prevence šikany ve školách.
Rozvoj základního uměleckého školství – připravíme projekt pro nové zázemí pro ZUŠ Polabiny
– Lonkova.
Zrealizujeme a zrekonstruujeme prostory pro nově vznikající ZŠ Montessori na Dubině jako
příspěvkové organizace města.
Budeme podporovat moderní trendy ve vzdělávání, podporovat profesní rozvoj pedagogů,
motivovat pedagogy a nadané žáky oceňováním těch nejúspěšnějších.
Podpora kvalitní nabídky volnočasových aktivit zajišťovaných DDM.
Vytvoříme koncepci pro rekonstrukci a rozšíření kapacit tělocvičen v areálech základních škol
s cílem pro využití i pro širokou veřejnost.
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●

Smysluplné investice do sportovišť. Systematická obnova a modernizace školních sportovních
areálů a souvisejícího zázemí v souladu s Plánem rozvoje sportu v Pardubicích. Umožníme
využití těchto školní školních hřišť pro veřejnost a budeme podporovat jejich provoz. A
každoročně zrevitalizujeme 2 školní hřiště.

Sport
●

●
●
●

●
●

●

Stabilní financování a podpora tradičních sportů a sportovní klubů – dostihů, ploché dráhy,
fotbalu, hokeje, basketbalu a sportovních eventů financovaných z Programu podpory
Pardubičtí tahouni.
Podpora a zajištění maximální součinnosti s pořadateli pro konání národních, evropských a
světových pohárů a šampionátů na území města.
Důsledné kontrola čerpání dotací do sportu. Zjednodušení systému podávání a vyhodnocování
žádostí o dotace prostřednictvím elektronizace.
Dukla sportovní – vyvineme maximální snahu pro získání dotačních prostředků a potřebných
financí na zajištění realizace první etapy projektu – vybudování atletické haly, sportoviště pro
úpolové sporty a napojení na stávající basketbalovou halu.
Letní stadion – po provedení nákladové revize projektu letního stadionu zrealizujeme
rekonstrukci letního stadionu.
Transparentní dotační podpora činnosti sportovních klubů, tělovýchovných jednot atd.
zajišťující spolkovou sportovní činnost mládeže, podpora vrcholového a výkonnostního sportu,
provozu a údržby stávajících sportovních zařízení, sportovních akcí pro širokou veřejnost
v souladu s Plánem rozvoje sportu v Pardubicích.
Systematická podpora hendikepovaných sportovců.

Sociální politika a zdravotnictví
●
●

●

●
●

Víceleté financování poskytovatelů sociálních služeb pro handicapované, seniory, ohroženou
mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Navýšíme kapacity pobytových služeb pro seniory. Dokončíme analýzu vhodnosti lokalit pro
navyšování kapacit cenově dostupných a městem zřízených pobytových služeb pro seniory
(domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem), budeme otevřeným partnerem pro
potenciální investory do soukromých pobytových zařízení pro seniory, ale bez jakýchkoliv
dotací ze strany města.
Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro důstojné stáří, aby senioři mohli co nejdéle žít
v domácím prostředí – pečovatelská služba, domácí hospicová péče, respitní péče, denní
stacionáře a paliativní péče.
Sociální a sociálně-zdravotnické služby budeme rozvíjet v souladu s Komunitním plánem
rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
Aktivní stárnutí – rozvoj činnosti Seniorcentra, aktivit Klubů seniorů v jednotlivých částech
města v nebytových prostorách patřících městu. Zapojení aktivních seniorů do veřejného
života města.
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●
●
●
●

●
●
●
●

Podpora sociálního podnikání.
Podpora v pokračování projektu Senior taxi.
Budeme pokračovat v odstraňování bariér na veřejných prostranstvích skrze Program podpory
bezbariérovosti a hledání dalších dotačních zdrojů
Dostupné bydlení
o Jsme zásadně proti další privatizaci bytového fondu ve smyslu předchozích
privatizačních vln, tzn. velkých bytových domů s velkým počtem nájemníků.
Připouštíme odprodej nemovitého majetku, kde město vlastní tzv. zbytkové byty v
počtu jednotek nebo nebytové prostory v domech při SVJ po provedení důkladné
analýzy (s ohledem na sociální strukturu, polohu bytového domu a například potřebu
zachování těchto prostor pro dostupnost některých služeb například pro seniory).
o Prioritně chceme pokračovat v postupné rekonstrukci a opravách stávajícího bytového
fondu města, aby mohl tento majetek sloužit primárně pro potřeby startovacího
bydlení a cenově dostupného bydlení (např. formát Domů s pečovatelkou službou,
komunitní bydlení pro seniory, apod.) V tomto smyslu bude ambicí města jako nositele
projektu žádat o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo IROPu. Radnice bude
při prodeji větších pozemků pro zástavbu akcentovat v podmínkách prodeje rovněž
výstavbu cenově dostupných nájemních bytů nebo forem družstevního bydlení.
Budeme pokračovat v každoroční finanční podpoře z rozpočtu města do přístrojového
vybavení Pardubické nemocnice.
Prohloubíme spolupráci s Pardubickým krajem, Pardubickou nemocnicí a podnikatelským
sektorem.
Ochrana zdraví veřejnosti - budeme pokračovat v projektu ordinace pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením.
Podpora projektů bezplatného zrakového screeningu v mateřských školách a fungování
Komplexního centra pro děti s poruchou binokulárního vidění a projektu Zdravá chodidla na
základních školách ve spolupráci s Hamzovou léčebnou.

Ekonomika a rozpočet
●
●
●

●
●
●

Dodržování zásady přebytkového, minimálně však vyrovnaného městského rozpočtu.
Podporovat další nezvyšování dluhové zátěže města a jeho občanů.
Optimalizace a zefektivnění správy města tak, aby se město zabývalo především agendami
strategickými a koncepčními; městské obvody je pak potřebné maximálně využít při agendách,
kde je uplatňována znalost daného obvodu a lokální působnost.
Optimalizace celé činnosti města i městských obvodů s cílem snížení režijních výdajů města.
Důsledné posouzení přijetí dotací s ohledem na spolufinancování města a zejména pozdější
náklady na provoz dotované akce.
Zpracování odborné koncepce cenotvorby všech veřejných služeb města (zejména MHD,
odpady, parkování apod.), na jejichž nákladech se občané podílejí buď zcela, nebo z části
přímou platbou a na základě této koncepce rozhodnut o nových cenách uvedených veřejných
služeb v Pardubicích.
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Kapitálová správa
●

Specifikace účelu fungování jednotlivých právnických osob.

●

Revize zakladatelských právních jednání s důrazem na (předchozí) schvalovací působnost
nejvyššího orgánu a kontrolního orgánu.

●

Aktivní role Rady města Pardubic při strategickém a koncepčním řízení právnických osob
spojená s aktivním přístupem k případným žádostem o udělení pokynu do oblasti obchodního
vedení.

●

Důraz na odbornost členů volených orgánů spojený s odpovídajícím finančním ohodnocením.

●

Zvýšení kvality správy všech městských právnických osob (zvýšení kompetenčních požadavků
na členy statutárních i kontrolních orgánů, snížení počtu členů statutárních orgánů a revize
počtu členů kontrolních orgánů podle specifik jednotlivých právnických osob, revize
odměňovacích pravidel členů statutárních a kontrolních orgánů).
Nastavení pravidelného toku informací mezi městskými právnickými osobami a
samosprávnými orgány města včetně pravidelného vyhodnocování těchto informací a aktivní
a rychlé přijímání opatření.
Lepší využití finančního a ekonomického potenciálu Služeb města Pardubic a.s..

●

●

Kultura
●
●
●
●
●

Stabilizace financování podpory kultury ve městě.
Efektivní podpora kulturních institucí ve městě, tradičních kulturních akcí i pravidelnou činnost
kulturních souborů.
Podpora dalšího provozu letního kina v Pardubicích.
Naplňování Strategie rozvoje kultury a kreativity Pardubic.
Pasportizace prostor budov i veřejného prostoru pro kulturu.

Cestovní ruch
●
●
●
●
●
●
●

Podpora tradičních akcí a pomoc při vytváření podmínek k prodloužení pobytu návštěvníků v
Pardubicích.
Podpora kandidatur při výběrových řízeních na pořádání mistrovství světa a Evropy v různých
sportovních a kulturních odvětvích.
Podpora vzniku nových atrakcí pro turisty i občany města.
Podpora revitalizace Automatických mlýnů spoluprací města, kraje a soukromých vlastníků
(Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic).
Naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko.
Podpora činnosti spolku Turistická oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech z rozpočtu města.
Podpora soukromých investorů realizujících výstavbu nových ubytovacích kapacit pro
návštěvníky města.
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3. Procesní zásady koalice
●
●
●
●
●
●

Zveřejňování celých zpráv pro jednání ZmP na internetových stránkách města (s omezeními
danými respektováním právních předpisů na ochranu osobních údajů).
Před projednáním klíčových témat v RmP a ZmP bude svoláno pracovní setkání členů ZmP k
těmto tématům.
Kolegium starostů bude probíhat pravidelně včetně účasti starostů na poradách vedení města,
vedoucích odborů a zástupců akciových společností.
Novelizací Obecného statutu a jednacího řádu komisí budou stanoveny konkrétní úkoly, které
RmP od komisí očekává.
Pravidelná jednání ZmP budou ve čtvrtek od 15:00.
Pravidelná jednání RmP budou v pondělí od 10:00.
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