Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018
(Programové prohlášení Rady města Kojetína)
Rada města Kojetína, vzešlá z voleb do Zastupitelstva Města Kojetína, které se konaly
v říjnu 2014, předkládá své programové prohlášení – Program rozvoje města Kojetína na
následující volební období.
Stejně jako v minulých letech a v minulých volebních obdobích je zásadní prioritou kvalita
života občanů Kojetína, Popůvek a Kovalovic, všestranný rozvoj zásadních oblastí života
města – tedy správy města, hospodaření města a nakládaní s jeho majetkem, investičních akcí,
rozvoj školství, kultury, sportu, bezpečnosti, sociální a zdravotní oblasti.
Splnění tohoto záměru bude vyžadovat dělnou spolupráci všech zastupitelů, ať už patří
k opozici či koalici a nehledě na politickou stranu či uskupení, za kterou byli zvoleni.
Město Kojetín chce být i nadále městem přátelským rodině, městem bezpečným a
podporovat myšlenky a záměry, směřující k rozvíjejícímu se městu, příjemnému pro jeho
obyvatele i návštěvníky.
S tímto vědomím předstupujeme před zastupitele našeho města se základními tezemi
programu jeho dalšího rozvoje na období let 2015 - 2018.

I.

Správa města

Městský úřad bude především servisem pro všechny jeho klienty, především občany
města. V daném rozsahu musí poskytnout potřebné, kvalitní a spolehlivé služby. Zároveň
musí být pracovištěm a úřadem efektivním. Bude dokončen nový územní plán města –
zásadní dokument, podle nějž se město bude rozvíjet po řadu dalších let. Začne se plně
využívat nový informační systém – GIS.
Občané budou pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek Města,
Kojetínského zpravodaje, případně jiným vhodným způsobem, o všech rozhodnutích ZM a
RM i jiných orgánů města. Obecnými zásadami při výkonu veřejné správy je zákonnost,
kvalita, efektivita a etika práce. Dalšími základními principy musí být informační otevřenost,
neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.
Všichni zaměstnanci města musí usilovat o zachování dobrého jména Města Kojetína i
Městského úřadu Kojetín.
Samozřejmost zaměstnanců úřadu musí být profesionální přístup k řešení problémů,
vstřícnost a snaha o další vzdělávání i profesní růst.

II.

Hospodaření města a nakládání s majetkem

Hospodaření města se bude řídit vyrovnaným rozpočtem. Před svým schválením bude
projednán se zastupiteli města a členy finančního výboru. Občané budou mít možnost
vyjadřovat se k jeho návrhu před projednáním v orgánech města. Informace o schváleném
rozpočtu, rozpočtových opatřeních i zásadních záměrech, týkajících se nakládání
s majetkem města a rozpočtových opatřeních, budou zveřejňovány nejen na úřední desce,
ale také na webových stránkách Města a v Kojetínském zpravodaji.
U společnosti Technis Kojetín spol. s r. o., vlastněné Městem, musí být
prostřednictvím valné hromady zajištěno takové hospodaření, aby nedocházelo ke ztrátám,
které budou hrazeny vlastníkem.

-

-

-

III.

V oblasti nakládání s majetkem města budou k zásadním prioritám patřit:
Dořešení situace s bývalým areálem SOU stavebního v Křenovské ulici, kdy dojde
buď k zachování objektu a jeho využití k novým účelům (sociální služby,
podnikatelské aktivity), nebo k jeho demolici a následnému využití volné plochy (zóna
pro podnikání nebo bydlení)
Směna pozemků mezi Městem Kojetínem a Nadačním fondem Dr. Leopolda Prečana
s cílem získat do majetku města především pozemky nacházející se v intravilánu
města (okolí MŠ, polikliniky, areál Závodí)
Bytový fond nebude po prodeji bytů zůstávajících v domech, kde vznikla SVJ dále
realizován. V majetku města tak zůstanou bytové domy Sladovní 1309, Masarykovo
nám. 54, tzv. Červené domky, dům Palackého 371 a všechny DPS.

Investice
Z hlediska investiční výstavby ve městě budou jako prioritní považovány následující
akce:
- Dokončení revitalizace Masarykova náměstí (červenec 2015)
- Dokončení výstavby a zajištění provozu sportovní haly (srpen 2015)
- Vytvoření sportovního areálu kolem sportovní haly - osvětlené venkovní
hřiště, instalace odpočinkových a relaxačních prvků (2017)
- Vybudování „Arcibiskupské cyklostezky“ v úseku Tovačov – Kojetín –
Kroměříž (2018)
- Opravy místních komunikací v ulicích Mlýnská, Stružní, Podvalí a v místních
částech Popůvky a Kovalovice (květen 2015 – 2017)
- Revitalizace sídliště „Jih“ (podzim 2015 – 2016)
- Dokončení úprav na hřbitově v Kojetíně - cesty, osvětlení, zeleň (2018)
- Využití prostoru v proluce Masarykova náměstí a ulice Příční (2017 -2018)
- opravy a obnova kulturních památek (průběžně 2015 – 2018)

K realizaci uvedených i nově realizovaných investičních akcí budeme využívat vyhlášené
dotační tituly, ať již samostatně jako Město Kojetín, nebo jako součást Mikroregionu Střední
Haná, potažmo jeho místní akční skupiny Střední Haná. Dané termíny se mohou vzhledem
k dosud nejasným dotačním výzvám měnit.
IV.

Vzdělání, kultura a sport

Všechny příspěvkové organizace zřizované městem z oblasti školství zůstanou
zachovány, jako samostatné právní subjekty. Město bude zohledňovat při sestavování
rozpočtu mimo jiné počet žáků a nutné provozní náklady u svých příspěvkových organizací.
Zároveň bude podporovat spolufinancování projektů, o které budou jednotlivé příspěvkové
organizace žádat. Cílem je ekonomické využití školních budov a kvalitní výuka žáků. Při
investicích a opravách ve školských budovách se bude postupovat podle schválené Koncepce
rozvoje škol na území města Kojetína
V oblasti kultury, propagace města, informačních služeb a muzejnictví bude úlohu
garanta za tyto činnosti plnit Městské kulturní středisko. Budou podporovány kulturní aktivity
především v oblasti tradičních akcí, jako jsou Kojetínské hody, Divadelní Kojetín, ale i snaha
o obnovu starých tradic.
V oblasti sportu je cílem, aby se město Kojetín po vybudování sportovní haly a
okolního areálu včetně výraznější finanční podpory sportovním organizacím, stalo městem

sportu a pohybu více, než tomu bylo v minulých letech. V podpoře rozvoje sportu spatřujeme
vklad do budoucího rozvoje města, do kvality života především mladé generace. Stejně
důležitá bude i podpora činnosti sportovních organizací jednak formou dotací na činnost,
jednak podporou projektů, které budou sportovní organizace a kluby zpracovávat.

V.

Veřejný pořádek

Městská policie bude i nadále fungovat v nepřetržitém provozu a bude především
nástrojem prevence bezpečného města. Bude ve větší míře spolupracovat a koordinovat
svou činnost s Policií ČR. Strážníci musí být aktivní v terénu po celém území Kojetína a
místních částí. Stěžejním zájmem práce Městské policie se musí stát potírání vandalismu a
pouliční kriminality v souběhu s prevencí kriminality zejména u mládeže. Vzájemná
pravidelná komunikace obou policií s vedením města je nezbytná. Městská policie musí
být aktivní v ulicích, bystrá a operativní při práci s kamerovým systémem a mít důvěru
občanů při řešení otázek jejich bezpečnosti a ochrany majetku.
Kojetín je městem s poměrně početnou romskou komunitou. Preventivní činnost,
zejména ve vztahu k negativním jevům u dětí a mládeže je nezbytná. Nelze připustit
jakékoliv projevy agrese, násilí a dopustit spirálu odplat a zkratkovitých řešení. Především
práce s romskými dětmi je šancí, jak v budoucnu tyto trendy změnit. Bude proto zaměřena
na jejich základní návyky, školní docházku, prevenci záškoláctví, podporu mimoškolních
aktivit a na dodržování základních návyků a sociálních zvyklostí.
Problémem je v tomto směru relativně četná migrace, kdy komunita romských
starousedlíků je doplňována na mnohdy krátkou dobu nejrůznějšími přistěhovalci bez
vazby na lokalitu a obyvatele města. V tomto směru je nezastupitelná role nejen obou
policií, ale i pracovníků v sociálních službách, vedení škol a školských zařízení a všech
obyvatel města.

VI.

Životní prostředí

Zásadními okruhy zájmů jsou v této oblasti:
- péče o zeleň, její údržba a nové výsadby
- aktivity podporující dobrý vztah veřejnosti k životnímu prostředí a třídění odpadů (Den
Země, Evropský týden mobility, Den stromů apod.)
- udržení velmi dobrého trendu při sběru tříděného odpadu, včetně nově zavedeného třídění
bioodpadů
- vytvoření přírodní odpočinkové zóny v okolí rybníka Na Hrázi – úpravy cest, zeleně,
přiblížení zdejšího biotopu návštěvníkům
- řešení problematiky černých skládek ve spolupráci s MP a PČR.
Ve všech těchto oblastech bude Město spolupracovat s komisí životního prostředí a
zemědělství.

VII.

Zdravotnictví

Objekt polikliniky bude i nadále nabízen a využíván jako nájemní dům s převážně
lékařskými službami. Každoročně budou z rozpočtu města vynakládány finanční prostředky
tak, aby se tyto služby provozovaly v odpovídajícím prostředí a kvalitě.
Vedení města bude iniciovat doplnění chybějících zdravotnických služeb ve spolupráci
s VZP.
VIII. Sociální oblast
Město bude podporovat činnost Centra sociálních služeb, své příspěvkové organizace,
zabezpečující péči o staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a jeho
místních částí. Péče o seniory, invalidní a skutečně potřebné občany musí být samozřejmostí.
Důležitá je podpora rodin, ať už jsou to mladé rodiny, rodiny s dětmi nebo rodiny se seniory.
Předkládaný materiál je základním hrubým kamenem nástinu práce Rady města a
Zastupitelstva města Kojetína. Jeho opracování, zvelebení a úpravy máme ve svých rukách.
Tento návrh rozvoje města Kojetína na roky 2015 - 2018 tak předkládáme k diskusi všem
členům Rady a Zastupitelstva města.

V Kojetíně, červen 2015

Ing. Jiří Šírek, starosta města

Program rozvoje města Kojetína na období let 2015-2018 vzalo na vědomí Zastupitelstvo
města Kojetína dne 14.07.2015, usnesením č. Z 98/07-15.

