Občané městu, město občanům
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1. Samospráva a státní správa
Posílit „ hlas občana“
Činnost orgánů samosprávy a státní správy přiblížit co nejvíce občanům. Posílit
vzájemnou komunikaci s veřejností nejen prostřednictvím zastoupení v orgánech
samosprávy a státní správy, ale i prostřednictvím průběžných kontaktů, formou
osobního setkávání, elektronické komunikace nebo moderovaných besed. Např.
realizovat institut tzv. veřejné sféry – vzájemná informovanost a komunikace
mezi občanem a volenými zástupci, odborníky, zástupci podnikatelské i veřejné
oblasti - posílit „hlas občana“.
Princip poměrného zastoupení v orgánech města (výbory, komise), a to na
základě mandátu vzniklého z voleb, je pro nás demokratickým standardem.
Povolební jednání usměrňovat v duchu pravidel politické kultury, korektnosti a
s ohledem na posílení důvěry občanů v politiky a politiku.
Posílit kontrolní roli občanského prvku vzniklé na základě demokratického
principu volby dle platných zákonů (cyklický delegační princip). Využívat jej
zejména při rozhodování ve věcech veřejného zájmu (např. územně správní
řízení, strategické záměry rozvoje jednotlivých částí města apod.). Nastavit tento
spolurozhodovací mechanismus pro zástupce delegované z řad subjektů
účastnících se regulérních komunálních voleb (ne členů těchto subjektů!), ale i
dalších občanských sektorů.
V rámci nejen komunitního plánování více zviditelnit a podněcovat kontrolní
funkci odpovědných orgánů v kontaktu s méně přizpůsobivými občany, sociálně
postiženými občany, dlouhodobě nezaměstnanými – např. při vyplácení dávek,
adekvátní opatření v případě prokazatelných a odůvodněných podnětů, že tyto
dávky nejsou realizovány dle zákona nebo že jednotlivci či skupiny tyto dávky
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zneužívají k jiným účelům než k zajištění svých každodenních základních životních
potřeb.
Apelovat na bytové samosprávy, jednotlivé občany, aby více dbali a jevili zájem o
dodržování nezbytné a žádoucí kulturní úrovně mezilidských vztahů, aby
nedocházelo k ještě většímu prohlubování kulturních a sociálních rozdílů mezi
lidmi, a tím také ke vzniku zdroje napětí a konfliktů, příp. k nárůstu tzv. sociálně
vykořeněných lokalit.
Další krok v systému od „eGovernment k eGovernance“ čili od zavedených enástrojů směrem k většímu zohlednění dalších nároků občana v mnohem
systematičtější a přehlednější podobě, např. s ohledem na systém přehledu daní,
činnosti orgánů státní správy a samospráv v elektronické podobě v jednom
systematizovaném úložišti informací (např. systém výdajů města, možnost
vyjádřit se k územním plánům apod.). Hlubší informovanost může minimalizovat
tendence k narůstání korupčního prostředí a zviditelní tzv. zpětné vazby občan –
státní správa, samospráva - může být prostorem k širší účasti podnětů a kontroly
právě ze strany občana.
Cílem programového záměru v této oblasti je posílit přímý dotyk občanů na
rozhodovací, řídící mechanismy, s přihlédnutím k režimu práv a povinností nejen
ze strany občanů, ale i jimi volených zástupců. Eliminovat takové jevy jako
korupci, úzce zájmově orientovaný lobbismus, neprůhledné propojení politických
a ekonomických zájmů sledující pouze soukromé zájmy osob na různých úrovních
správy i samosprávy; opatření takto učiněné konzultovat a opírat o právní
posouzení.

2. Přehledná, dostupná politika bydlení a sociální služby
Solidarita ruku v ruce s odpovědností
Vyhodnotit a sestavit přehled o stavu fondu bydlení ve městě (včetně
majetkové účasti města, technické a finanční úrovně); soustředit se na
problémové aspekty spojené s privatizací bytového fondu; možné sporné případy
řešit v koordinaci se zástupci veřejnosti a právníky, za účasti všech dotčených
stran. Zřídit dostupné poradenské a konzultační služby pro občany, kteří se
ocitnou v odborné nouzi zejména v oblastech bydlení a zdraví. Oblast zdraví
v žádoucích případech konzultovat a koordinovat se zástupci České lékařské
komory, vedením Krajské zdravotní – Nemocnice Most, o.z. a se zastoupením
pacientského ombudsmana a „většinovou“ VZP. V rámci pravidelného setkávání
s občany informovat občany o situaci ve zdravotnictví.
Vyhodnotit a dále rozvíjet materiální podmínky pro činnost charitativních
organizací a hnutí (Hospic Most, K-centrum, Diakonie, Mateřské centrum aj.),
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včetně racionálního přístupu k jejich financování na bázi Komunitního plánu
sociálních služeb na léta 2011 - 2014; vytvořit společnou informační platformu
mezi městem a zástupci těchto organizací směrem k větší propagaci, s ohledem
na potenciální sponzorské aktivity a zájem občanů.
Spolupráci s organizacemi jako např. ČČK, Svazem důchodců, Svazem invalidů,
sportovními a mládežnickými organizacemi a dalšími zájmovými a společenskými
organizacemi, jako např. Českým rybářským svazem, Svazem zahrádkářů apod.
koncipovat také jako součást volnočasových aktivit. Zvýšit dobrovolný podíl
těchto organizací uvnitř dětských a mládežnických organizací; průběžně
zprostředkovávat setkání s jejich zástupci na úrovni škol a školských zařízení.
Větší pozornost věnovat podpoře rodinné politiky v rámci komunální sféry
s pomocí, ale nad rámec soutěže „Obec přátelská rodině“. S ohledem na stav,
veřejný zájem a zejména potřeby rodiny vyhodnotit a stanovit záměr k opravě a
úpravě předškolních zařízení. Zohlednit dispozice na území města. Koordinovat
tuto činnost s volenými zástupci na celostátní úrovni ve vazbě na legislativní
úpravy – firemní miniškolky, mateřská a rodinná centra, školené pracovní síly
v této oblasti a získávání dotací na tuto činnost z evropských fondů. V tomto
smyslu získávat informace a zkušenosti z partnerských příhraničních oblastí.
Větší pozornost věnovat tzv. méně sociálně přizpůsobivým občanům. A to
z pohledu nejen jejich menší ochoty či schopnosti se přizpůsobit většinově
přijatým sociálním podmínkám, ale i z pohledu „institucionalizované pomocné
ruky solidární většiny“.

3. Zaměstnanost, podnikatelské aktivity, ekonomika a služby města
Nejen zisk, ale i pravidla jeho realizace
Vycházíme z předpokladu, že nezaměstnanost je systémový problém odrážející
politický, ekonomický i sociální stav v dané zemi. Na úrovni komunální politiky lze
postupovat v koordinaci s celostátními záměry a přizpůsobovat je regionálním
podmínkám. V tomto smyslu vyhodnotit a usměrňovat příp. řešení se zástupci
města, Úřadu práce, HSRM, podnikatelskými subjekty i neziskovými
organizacemi, příp. přizvat i zástupce vlády, a to zejména s ohledem na dopady
hospodářské krize; region je dlouhodobě zatížen neřešenými strukturálními
problémy.
Koordinovaně pomoci zejména drobným podnikatelům a živnostníkům
začínajícím svou činnost při kontaktu s Živnostenským úřadem, Úřadem práce a
Finančním úřadem. Více propagovat a využít stávajících možností elektronické
informace a komunikace mezi těmito institucemi a podnikateli.
Vzhledem ke struktuře podstatné části nezaměstnaných a jejich poměrně složité
uplatnitelnosti na trhu práce vytvořit záměr ve spolupráci se zástupci města,
Úřadem práce a podnikateli sledující alespoň na přechodnou dobu pracovně
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umístit takto zatížené sociální skupiny do veřejně a kulturně prospěšných aktivit
za stálých pracovních podmínek. Lépe nastavit a umožnit nezaměstnaným
zakládat společné podnikatelské aktivity zejména ve sféře služeb, rozvoje turismu
v rámci regionu, odrážející potřeby města a nejbližšího okolí.
Prostřednictvím auditů vyhodnotit stav jednotlivých činností, např. hospodaření
s městským majetkem, ať již jde o pronájem nebytových prostor či prodej
nemovitého majetku apod.; následně informovat veřejnost zveřejněním závěrů
kontroly těchto činností města.
Veřejný zájem zkoordinovat s podnikatelským záměrem z pohledu účasti
domácích, lokálních investorů. Vyhodnocení a další perspektivy
architektonického řešení statutárního města Mostu, zohledňujícího nejen
finanční zájmy investorů, skupin a jednotlivců, ale především celkový kulturně
estetický, urbanistický, účelový i technický ráz města, včetně dojmu tzv. na první
pohled – celkové čistoty a pořádku ve městě.
Podporovat přijatelné podmínky pro podnikání nejen pro zahraniční investory,
ale i pro místní podnikatelské subjekty; v tomto smyslu koordinovat a hledat
řešení s českými zástupci v evropských strukturách.
Prosazovat investiční pobídky pro podnikatele při vytváření a udržování
pracovních míst, např. snižováním cen za pronájem a prodej pozemků při
dodržení konkrétních dohodnutých podmínek apod.
Motivovat drobné podnikatele a živnostníky snižováním nájmů z nebytových
prostor, v případě potřeby navrhnout úpravu pravidel pro stanovení cen
nájemného z nebytových prostor či záboru veřejného prostranství; o záměrech
standardně informovat veřejnost na Úřední desce, v rámci vývěsních
prezentačních ploch města i elektronicky.
Vybudovat a zkvalitnit dostupná, zpoplatněná sociální a hygienická zařízení
v rámci města; finanční prostředky takto získané zpětně investovat do služeb
tohoto druhu.
Se zástupci významných podnikatelských subjektů koordinovat a dohadovat příp.
spolupráci při podpoře sponzorské a charitativní činnosti; zohlednit také
neziskové organizace zaměstnávající handicapované spoluobčany.
Prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi, nejen příp. finanční
podporu, ale možností širší propagace jejich činností doma i v zahraničí. Zasadit
se o větší zviditelnění těchto organizací v rámci Komunitního plánu sociálních
služeb na r. 2011 až 2014; vytvářet prostor pro širší koordinaci aktivit organizací
v rámci republiky – výměna zkušenosti, společné návštěvy těchto organizaci,
výměna kontaktů i příhraniční spolupráce. Zaměřit se příp. na spoluvytvoření
společného vývojového, výrobního nebo sociálně-komunikačního projektu
s dotykem zejména na oblast služeb např. handicapovaným občanům i směrem
k majoritní společnosti.
Bezbariérové přístupy by měly být běžnou praxí na veřejně přístupných místech,
ale i tam, kde se provádějí nezbytné rekonstrukce uvnitř i vně staveb. Je to
otázka i oddychových zón, parků, veřejných i soukromých objektů.
Parkovací místa musejí městu a jeho občanům ulehčit. Zpřehlednit systém
parkovacích míst, a to i s ohledem na vytváření vzájemně přijatelných
parkovacích zón, které na jedné straně vyhoví žadatelům, na druhé umožní
výnosy takto získané investovat do zlepšení komunikací na všech úrovních,
zejména uvnitř městských částí.
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4. Školství, kultura a sport
Vzdělání, výchova a kultura – méně sociálních rizik
Pro tzv. optimalizaci základních škol a předškolních zařízení musí být záměrem nejen
finanční úspora za „každou cenu“, ale především zajištění kvalitní výuky a výchovy
dětí.
Zasadit se v maximálně dostupné míře o projekt modernizace a údržby budov
základních a mateřských škol s možností využití jejich zázemí pro sport a volný čas
dětí; případně přispět k využití těch školních zařízení, kde již takto vybavené zázemí
existuje.
Podpořit vytváření center vyššího a odborného vzdělávání v našem městě vzhledem
k potřebám trhu práce, sociální a ekonomické situaci v regionu a s výhledem na
nezbytné budoucí strukturální změny; k úvaze dát podporu zřízení samostatné
veřejné vysoké školy; lépe využít stávající kapacity odborných škol se zaměřením
na technické obory, obory podnikatelsko-manažerské a výuku cizích jazyků;
apelovat na větší provázanost absolventů škol a trhu práce, podnikatelské poptávky
po pracovní síle a nabídky zaměstnání v kontextu celospolečenského zájmu o
efektivní využití a zaměření zdejšího regionu.
Dále podporovat činnost Střediska volného času a vytvářet podmínky pro jeho užší
spolupráci a součinnost se základními školami a předškolními zařízeními, napomáhat
většímu propojení zájmových aktivit s počítačovými, jazykovými a dalšími
dovednostmi, např. prakticky v populární a experimentální podobě přiblížit dětem
znalosti z tzv. exaktních oborů jako matematika a přírodní vědy. Jde o celkové
posílení důvěry v tyto obory a o další zájem o ně z řad mladé generace. Posílit
význam environmentální problematiky.
Vzhledem k propagaci tzv. zdravého životního stylu už od těch nejmladších ročníků
snažit se po dohodě s dodavatelskými subjekty a odběrateli (školy a školní zařízení)
zřídit tzv. boxy zdravé výživy, kde by se prodávala produkce a produkty převážně
domácí pěstitelské a výrobní provenience – mléko, mléčné výrobky, zelenina a ovoce.
Projednat dotační záměr v této oblasti.
Nadále podporovat rozvoj kultury ve městě zkvalitňováním součinnosti mezi
rozhodujícími subjekty jako KD REPRE, Městské divadlo a.s., Městská knihovna, SVČ,
hrad Hněvín, občanské sdružení Pontanus, kulturní agentury apod.
Vytvořit širší podmínky pro Centrum rozvoje turismu, p. o. pro prezentaci
dominantních lokalit Mostu a Mostecka z pohledu kulturního i sportovního vyžití
(hrad Hněvín, Hipodrom, areál Benedikt, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie,
zámek Jezeří, jezero Most atd.) za hranicemi regionu a tím prohlubovat zájem ze
strany domácí i zahraniční klientely, ať už v oblasti turismu, kulturních akcí, aktivit
zájmových, společenských a kulturních organizací, hnutí a spolků.
Připravit podmínky pro modernizaci a rekonstrukci Městské knihovny s rozšířením
možností rozvoje dalších kulturních aktivit.
Udržet kvalitní provoz minimálně jednoho kina ve městě a jeho přesun do zařízení ve
vlastnictví města, nejlépe Městské knihovny.
Prostředky určené na sport v rozpočtu města prioritně směřovat na rozvoj
sportovních aktivit dětí a mládeže; více provázat s oblastí volnočasových aktivit.
Vyhodnotit a předložit příp. záměr o podpoře vrcholového sportu na úrovni města
Mostu.
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Zkvalitňovat a rozvíjet činnost Komise rady pro občanské obřady (do jejího čela
volený zastupitel), např. větší úloha v koordinaci oslav nebo pietních akcí při
významných státních událostech a svátcích. Tyto záležitosti pojmout v duchu
celospolečenského zájmu spojeného s prohloubením informovanosti, kultury, tradic
na celostátní i regionální úrovni. Angažovat v této oblasti např. Muzeum a Knihovnu
v Mostě. Ve spolupráci s Muzeem v Mostě vytvořit stálou expozici o zaniklých obcích
v souvislosti s těžbou uhlí. Cílem je prohloubení tzv. historické paměti a sounáležitosti
s regionem prostřednictvím historických souvislostí.

5. Volnočasové aktivity
Ve zdravém těle, zdravý duch!
Volnočasové aktivity chápeme nejen jako způsob trávení volného času, ale i jako
způsob seberealizace, vzájemné komunikace, zkvalitňování mezilidských vztahů,
kultury spolužití na individuální i kolektivní úrovni.
Podporovat vznik širšího volnočasového projektu v koordinaci města, SVČ, dětských a
mládežnických organizací, za účasti také zástupců odborné veřejnosti – ZŠ a středních
škol, Dětského domova, Hipodrom Most, EQI Svinčice, areál Ressl, hrad Hněvín,
Městské divadlo, Městská knihovna, Centrum rozvoje turismu aj. příp. sponzorů.
Experimentálně vytvořit „komunitní centrum“ (samosprávný teenagerský klub),
v němž by se organizovala zejména mládež, tzv. teenageři (skupiny mezi 12-18
lety). Zde by měli své kontrolní a konzultační pravomoci jak zástupci města, tak
organizací, odborníci z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky. Princip
sdružování by byl specifický s ohledem na zájmové a motivující aktivity mladých lidí;
spolufinancování města, sponzorů z řad soukromých osob, státu, příp. projekty
z evropských fondů. Vytvořit zázemí pro různě sociálně situované skupiny mladých,
role tzv. neformálních vůdců, jejich samostatné fungování směrem k budoucímu
uplatnění ve školách, zaměstnáních, rodině, společnosti. Cílem těchto aktivit je snížit
růstový potenciál tzv. sociálně rizikových skupin.
Představit za aktivní účasti města webovou prezentaci pojednávající zvláště o těchto
aktivitách s možností přispívat na tyto stránky z řad mládeže, která tak může
nabídnout své představy, náměty; pravidelně tyto příspěvky vyhodnocovat a dávat
náměty k další činnosti.
Vypsat např. městem a dalšími sponzory podporovaný grant pro opravdu
nejaktivnější skupiny a kolektivy mládeže, kde by se prezentovaly svou činností a
aktivitami.
Toto „centrum“ financovat městem, potenciálními sponzory a nabídnout pro tuto
činnost pozemky nebo prostory v majetku města za symbolickou jednu korunu
ročního nájemného. Jejich pravidelný úklid, odpovědnost za čistotu a vzhled by byl
plně v kompetenci skupin a kolektivů mládeže; dotační politika plně v pravomocích
města. V tomto smyslu podporovat budoucí zárodky samosprávného fungování.
Ustavit pro tuto činnost funkci koordinátora, který by pravidelně udržoval kontakty
s městem a jeho odpovědnými orgány (sociální, školství, sport, kultura), s
„komunitním centrem“, zástupci mládežnických organizací apod. Měl by
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odpovědnost za běžný chod „centra“, zejména z pohledu plánu aktivit, včetně
požadavků na financování, propagace činnosti, navazování kontaktů s příp. sponzory.

6. Životní prostředí
Životní prostředí – vizitka zdravého rozumu
Podporovat a dále prohlubovat ochranu přírody a krajiny, a to především s ohledem
na minimalizaci dopadů spotřeby na životní prostředí (člověk a jeho činnost obecně
a v regionálních souvislostech).
Koordinovat monitoring zvláště ohrožených oblastí směrem k prohloubení
biodiverzity na Mostecku s důrazem na zdejší ekosystém; účast odborné i laické
veřejnosti na tvorbě územních plánů.
Představit webovou prezentaci o stavu životního prostředí v regionu s možností
aktivního přispívání občanů s jejich podněty a náměty; toto koordinovat s příslušným
orgánem města a odbornou veřejností z pohledu řešení.
Podporovat záměry podnikatelských subjektů a dalších organizací směrem
k obnovitelným zdrojům energie a jejich větší provázanosti s regionální výstavbou;
v tomto smyslu organizovat setkání veřejnosti s odborníky na téma ekologické
problematiky s akcentem nejen na podnikatelské záměry, ale i osobně vlastnické
aktivity (konzultace, odborné posudky na problematiku ekolog. staveb apod.)
Podněcovat větší zájem občanů o stav zeleně, čistoty a pořádku ve městě a jeho
nejbližším okolí („aktivní občan“ – viz. Aarhurská úmluva) – jde o kulturnost, životní
prostředí, ale i zdraví každého z nás.
Získávat podporu pro realizaci tzv. omezených a uzavřených cyklů materiálů, zboží a
služeb, které by snižovaly negativní dopady lidské činnosti, tj. využít k realizaci
těchto činností lokální energetické zdroje. Např. využití biomasy, ekologických
potravin z vlastních regionálních zdrojů; může výrazně aktivizovat domácí pěstitele,
trh a prodejce nabízející vlastní produkcí. Jde o maximální využití domácích kapacit,
pracovní síly a techniky.
Vytvořit tzv. oázy zeleně; využít částečně stávajících zařízení – parky, zazeleněné
plochy apod. v majetku města – které by sloužily k odpočinku a měly by jistou
ozdravnou funkci pro občany a jejich město. Fond parků nerušit, ale průběžně
opravovat a přizpůsobovat potřebám dětských her, odpočinku a volného času. Do
těchto aktivit zainteresovat i obyvatele, příp. zástupce bytových samospráv, a to
dohledem nad fungováním, částečnou správou a podílem na úpravách těchto prostor
(odpovědný pracovník za údržbu zařízení apod.).
Výrazně posílit součinnost TS města Mostu a odborné firmy při řešení sběrných
odpadových míst a celkového způsobu sběru komunálního odpadu.; usilovat o
celkové vymýcení „ostudných skládek odpadu“ vedle stávajících regulérních
odpadových nádob a v okolí obytné zástavby; posílit v tomto smyslu kontrolní a
sankční funkci odpovědných orgánů města včetně efektivity práce Městské policie
v pravidelném dotyku na takto rizikové lokality.
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Organizovat preventivní environmentální vzdělávací akce pro občany města za
účelem podnícení jejich většího zájmu ocelkový kulturní vzhled svého okolí a životní
prostředí; v tomto směru je nezbytná role bytových samospráv, kdy kultura bydlení
nezačíná a nekončí zavřením domovních dveří, ale je odrazem externího působení
prostředí kolem nás, jejich vzájemného vlivu.
Zorganizovat v rámci ZŠ a bytových samospráv soutěž pod záštitou MmM k údržbě
a pořádku v okolí škol a bydlišť pod názvem „Čistota baví, špína vadí!“.

7. Bezpečnost lidí, ochrana jejich zdraví a majetku

Naše lhostejnost – naše příští oběť
Podporovat kvalitní spolupráci mezi českou a městskou policií v zájmu ochrany
zdraví, životů a majetku občanů.
Posílit činnost městské policie s ohledem na prevenci a vedení občanů k pořádku a
dodržování zákonů a vyhlášek, její práci prezentovat občanům (o činnosti městské
policie informovat v rámci tzv. institutu veřejné sféry – viz. bod 1 tohoto
programu), represivní formu (pokuty) používat při výrazném či opakovaném porušení
zásad občanského soužití, zákonů a vyhlášek;
Zvýšit četnost a pravidelnost akcí městské policie zaměřených na kontrolu dodržování
pořádku a čistoty, sběr psích exkrementů, prevenci vandalismu na městském majetku
apod.; o akcích a jejich výsledcích informovat prostřednictvím svých zástupců na
jednáních orgánů zastupitelstva, besedách na ZŠ a s občany.
Podporovat osvětu o postavení a úkolech policejních složek k prohlubování právního
vědomí občanů města; práci policie veřejně ocenit zástupci samosprávy i státní
správy.
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