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Rozpo et m sta
zastavit dlouhodob schodkový rozpo et a stabilizovat ho s výhledem na delší asové
období
Budeme se snažit prosadit, aby rozpo ty m sta byly zpracovávány koncep
a aby byly
vyrovnané. Když se podíváme na p ehled plánovaných a skute ných rozpo
m sta za roky
2009 – 2013 zjistíme, že skute né rozpo ty jsou naprosto jiné, než plánované. Nejlépe to
ukazuje tato tabulka.
Rok

Plánovaný rozpo et

Skute ný rozpo et

2009

-59,871.000,00

-81,311.000,00

2010

-35,700.000,00

-54,420.000,00

2011

+2,634.000,00

-23,204.000,00

2012

-74,030.000,00

-38,384.000,00

2013

-79,850.000,00

+41,945.000,00

Z této tabulky vyplývá, že zpracování rozpo tu v minulých letech bylo naprosto bezkoncep ní a
provázeno politickými zám ry. Nap . v roce 2011 byl schválen p ebytkový rozpo et, ale již
v dob jeho schvalování vedení m sta v lo, že v rozpo tu nejsou zám rn obsaženy
rozpo tové výdaje, které se prokáží v pr hu roku. Kumulovaná ztráta za roky 2009-2012 iní
tém
200mil.K !! Pokud by takto hospoda ily domácnosti a podniky, již by dávno
zkrachovaly. Opticky kladný výsledek v roce 2013 je zp soben tím, že se nerealizovaly tém
žádné plánované velké investi ní akce, ale také tím, že v tomto roce za alo platit nové
rozpo tové ur ení daní, které výrazn zvýšilo p íjmy m sta ze státního rozpo tu. Dále na tento
výsledek m l vliv vyšší p íjem ze sdílené dan DPH a opat ení NB. Taktéž m sto obdrželo
vratku DPH za parkovací d m. Tím byli vedoucí p edstavitelé m sta usv ení ze lži, když
ve ejn tvrdili, že parkovací d m je obecn prosp šnou stavbou, ale u té by nedošlo k vratce
DPH. Vzhledem k tomu, že rozpo ty m sta iní cca 250mil.K ro , je vytvo ená kumulovaná
ztráta za poslední roky více než hrozivá, pokud uvážíme celkovou zanedbanost m sta a jeho
infrastruktury.

zvýšit p íjmy rozpo tu provozováním n kterých inností ve vlastní režii m sta
(vodovody a kanalizace, výroba tepla a teplé vody, technické služby, atd.)
Rozpo et m sta je dlouhodob postaven zejména na p íjmech „od státu“. Jeho p íjmy z vlastní
podnikatelské innosti jsou zanedbatelné v celkovém rozsahu rozpo tu. Jedinou reálnou
možností, jak vlastní p íjmy v nejbližší dob navýšit je vlastní provozování vodovod a
kanalizací a kotelen. Problémem jsou dlouhodobé nevýhodné smlouvy na pronájem této
infrastruktury. Jak se ukazuje, mohou být n které tyto smlouvy neplatné a m sto by m lo použít
veškeré právní prost edky k jejich ukon ení. Aby ale m sto mohlo reáln tyto innosti
provozovat, musí mít v rozpo tech na další roky vy len ny ástky na rekonstrukci a
modernizaci jak kotelen a rozvod , tak zejména istírny odpadních vod v Blahoticích. Vedení
sta již mnoho let ohlašovalo zahájení její rekonstrukce, ale jak se nyní ukázalo, ani nyní
ejm m sto neobdrží na tuto stavbu dotaci. Stavba z vlastních zdroj proto m že výrazn
zatížit rozpo et m sta v p íštích letech. Naproti tomu ale p íjmy z vodného a sto ného mohou
tyto náklady vyrovnat a ješt p evýšit, stejn tak jako tržby z prodeje tepla a teplé vody.
V p ípad plné kontroly nad majetkem Technických služeb mohou být n které innosti
realizovány pln v režii jeho vlastníka, tedy m sta.
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Investice
stanovit investi ní priority m sta na 5 – 10 let, dokon it prioritní investi ní akce
klí ové pro další rozvoj m sta
Zajímá vás, jaké investice m sto p ipravuje ve výhledu n kolika let, zda je tam i to, co vy
pokládáte za d ležité, zda jsou investi ní akce plánovány, ádn p ipravovány, a zda má
sto finance na jejich realizaci?
Navrhneme zpracovat seznam všech pot ebných konkrétních investi ních akcí m sta
s výhledem na 10 let. Budeme požadovat, aby do tohoto seznamu byly za azeny i pot ebné
rekonstrukce a v tší opravy stávajících nemovitostí ve vlastnictví m sta. U akcí, jejichž
íprava je již rozpracována budeme prosazovat zodpov dné posouzení jejich pot eby, stavu
rozpracovanosti a reálnosti jejich realizace, a to i s ohledem na získání p ípadných dotací. Ze
zpracovaného seznamu vytipujeme investi ní priority pro následujících 5 let, a to p edevším
s ohledem na finan ní možnosti m sta. Investi ní priority pro dalších 5 let projednáme a
schválíme v p íslušných orgánech m sta, a budeme požadovat jejich ádnou p ípravu
s dostate ným asovým p edstihem s ur ením odpov dnosti konkrétních pracovník m stského
adu za jejich p ípravu. Zajistíme pravidelnou kontrolu pln ní p ípravy jednotlivých
investi ních priorit v zastupitelstvu.

investovat do následujících inností s cílem jejich provozování m stem, tedy levn ji
pro obyvatele:
získání 100% majetkového podílu v Technických službách Slaný s cílem zkvalitn ní jejich
služeb,
Ptáte se, jak je to vlastn s ízením a kontrolou innosti Technických služeb Slaný ze strany
sta?
V sou asné dob vlastní m sto pouze 50% majetkový podíl v Technických službách Slaný a
nemá ve svých rukou všechny páky k ovládání celé innosti Technických služeb Slaný ve
prosp ch m sta. Budeme usilovat o to, aby se m sto stalo jediným majetkovým podílníkem
v Technických službách Slaný a mohlo postupn provést restrukturalizaci této organizace a
zajistit tak zefektivn ní její innosti, což by se m lo odrazit ve zkvalitn ní poskytovaných služeb
na území m sta.
pr žné investování do infrastruktury vodovod a kanalizací, zejména istírny odpadních
vod,
Víte o tom, že vinou dlouhodob zanedbávané údržby se rozvod vody a kanalizace ve m st
nachází ve špatném technickém stavu? Má m sto možnost investovat s využitím evropských
dotací do zlepšení této situace? Sta í kapacita isti ky odpadních vod rozvoji m sta?
K p ípadnému dalšímu rozvoji výstavby byt ve m st je pot eba rozší it kapacitu isti ky
odpadních vod. Podmínkou pro zajišt ní této investi ní akce a získání p ípadné evropské
dotace je t eba ukon it stávající dlouhodobé smlouvy se St edo eskými vodárnami v Kladn ,
které mají tyto sít ve své správ a dlouhodob zanedbávali jejich údržbu. Budeme prosazovat
ukon ení smlouvy se St edo eskými vodárnami v Kladn a založení m stské organizaci
zajiš ující správu vodovod a kanalizací ve Slaném. M sto tak získá kontrolu nad rozvodem
vody a kanalizací a postupnými plánovitými opravami této infrastruktury pak m že dojít ke
zlepšení jejich technického stavu a v kone ném d sledku i ke zlepšení poskytovaných služeb
v této oblasti a zlevn ní vodného a sto ného.
zvýšení investic do kotelen a tepelných za ízení ve vlastnictví m sta
Pro je ve Slaném teplo tak drahé? Je sou asný monopolní dodavatel tepla ve Slaném
opravdu tím nejoptimáln jším ešením?
Vzhledem k nedostatku finan ních prost edk m sta v posledních letech za m sto financuje
investice do kotelen a teplovodních rozvod v nemovitostech ve vlastnictví m sta RDK servis,
s.r.o., která je monopolním dodavatelem tepla na území m sta Slaného. Tím se m sto postupn
ipravuje o možnost kontrolovat tepelného hospodá ství ve svých objektech a v podstat tato
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situace brání i možnosti p ípadn zm nit dodavatele tepla pro obyvatele Slaného. V kone ném
sledku o cen tepla rozhoduje pouze monopolní dodavatel tepla. Slaný oproti jiným
srovnatelným m st m v R má vysokou sou asnou cenu za teplo. Budeme usilovat o to, aby
sto investovalo do kotelen a tepelných rozvod ve svých nemovitostech, p ípadn odkoupilo
investice, které již zafinancoval stávající dodavatel tepla. Jen tak bude mít m sto možnost bu
vysout žit nejvhodn jšího dodavatele tepla pro Slaný na základ p esn stanovených kritérií
ve ejné zakázky, nebo p ípadn zajistit tuto innost vlastní organizací ovládanou pln m stem.
Pak lze perspektivn uvažovat i o p ípadném snížení ceny za teplo ve Slaném.

Ve ejné zakázky a dota ní politika
zajistit transparentnost p i p íprav a zadávání ve ejných zakázek
Chceme prosadit, aby se zadávání ve ejných zakázek v našem m st probíhalo v souladu se
zákonem. Mnoho let pro m sto zajiš ovala administraci ve ejných zakázek soukromá firma,
jejíž jednatel, jak bylo nyní zve ejn no ve sd lovacích prost edcích, je minimáln ve dvou
ípadech trestn stíhán za podvody p i zadávání zakázek. Tato spole nost zajiš ovala i
zakázku na parkovací d m. Pokud je nám známo, ve v tšin p ípad zadávací dokumentaci
nem l na starosti nikdo z ú edník m sta, ale sama firma. Rada m sta se o tom, že byl vybrán
vít z n jaké zakázky, dozv la v tšinou až z materiál , které byly p edkládány t sn p ed
jednáním rady s tím, aby potvrdila vít ze zakázky.
Je nutné, aby zadávací dokumentaci k zakázkám vypracovávali ú edníci m sta, p ípadn
externí firma, ale pod kontrolou ú edník m sta. Zadávací dokumentaci musí schvalovat rada
sta a sou asn jmenovat leny hodnotící komise. Nevhodný je naopak sou asný stav, kdy
zadávací dokumentaci k zakázkám schvaluje zastupitelstvo, a tím je dokumentace p ístupná
velkému okruhu osob. Informace se tak mohou dostat i k subjekt m, které se pozd ji budou o
tyto zakázky ucházet a budou tudíž znát podmínky t chto zadávacích ízení p edem.

nerealizovat ve ejné zakázky s p ípadnou dotací za každou cenu, vždy zvážit pot ebu
investice pro ob any m sta a budoucího zatížení rozpo tu m sta
Chceme prosazovat, aby za sou asné ekonomické situace m sta byly realizovány, a to i
s p ípadnou dotací, jen ty investi ní akce, které jsou nezbytn nutné pro zajišt ní chodu m sta
a aby byly odsunuty investice, které nejsou nyní nezbytn nutné. P ed plánovanou investicí je
nutné zjistit, zda je na ní možné získat dotaci a za jakých podmínek. Možnost získat dotaci
nemusí být vždy výhodou, nebo m sto m že neúm rn zatížit p ípadná spoluú ast nebo m že
být extrémn nákladné pozd jší financování provozu. Nesmí se již stát, aby m sto již p iznanou
dotaci odmítlo (jako nap . na kanalizaci ve Kví ku) a zainvestovalo akci z vlastních prost edk
bez jakékoliv výhody z toho plynoucí.
Samostatnou kapitolou je pak parkovací d m. Nejen, že byl drahou investicí, s níž se m sto
bude vypo ádávat mnoho let, že je velmi nákladný jeho provoz, ale ím dál tím více se ukazuje,
že byl z ejm investicí naprosto zbyte nou.

Samospráva a ízení m sta
provést personální audit na m stském ú ad pro zajišt ní optimálního výkonu správy
sta pro ob any a na základ výsledk personálního auditu stanovit optimální
strukturu ú adu a obsazení vedoucích míst ú edníky, kte í spl ují odborná kvalifika ní
kritéria a umí komunikovat s ob any.
Chcete, aby na m stském ú adu byla stanovena p ehledná strukturu jednotlivých odbor a
referát , abyste v li, kam se m žete obrátit se žádostí o ešení vašeho konkrétního
problému?
edníci m stského ú adu musí garantovat odbornost ve své innosti. Jejich cílem musí být
vždy vy ešení konkrétního problému ob ana, a pokud to není v kompetenci daného ú edníka,
l by ob anovi doporu it jiný odbor, p ípadn pomoci najít kompetentní instituci nebo
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orgán, na který se m že se svým problémem obrátit. Je-li t eba k vy ešení problému sou innost
více odbor , m li by si odbory p edávat agendu mezi sebou tak, aby ob an musel p ijít na
ad jen jednou.
Budeme prosazovat zefektivn ní výkonu samosprávy na m stském ú adu. To znamená, že
struktura jednotlivých odbor a referát by m la být logická, pro ob ana pochopitelná a
srozumitelná. Ú edníci musí být nejen odborníky na svých místech, ale musí se nau it i
komunikovat s ob any a být k nim vst ícní p i ešení jejich problém . Samospráva tu musí být
pro ob any.

zve ej ovat na webu všechny smlouvy v etn
dokumenty pro lepší informovanost ob an

jejich dodatk

a další d ležité

Zajímá vás, jaké smlouvy m sto uzavírá a chcete se sami podívat na jejich obsah a ud lat si
vlastní názor o jejich výhodnosti pro m sto?
V sou asné dob se p ipravuje legislativní úprava povinnosti ú ad zve ej ovat na svých
internetových stránkách uzavírané smlouvy. N které ú ady již nyní p istoupili na toto
zve ej ování smluv, n které se však brání. Navrhneme, aby m sto bylo povinno zve ej ovat na
svých internetových stránkách všechny smlouvy, kde je m sto smluvní stranou od hodnoty
pln ní 50 000 K , a s tím i všechny dodatky a související dokumenty k t mto smlouvám.
Samoz ejm v n kterých smlouvách to nejde, m že jít o ochranu obchodního tajemství smluvní
strany, to však jsou výjime né p ípady, a navíc se jim dá zabránit tím, že si m sto vymíní p i
uzavírání všech smluv jejich zve ejn ní.

zp ehlednit strukturu internetových stránek m sta
Požadujete p ehledn jší orientaci v internetových stránkách m sta tak, aby si byli schopni
najít v krátkém ase informace, které je zajímají.
Prosadíme zlepšení p ehlednosti internetových stránek m sta a zjednodušení jejich struktury.
Internetové stránky by se m ly stát i komunika ním kanálem pro komunikaci ob an
s volenými orgány (rada, zastupitelstvo). Ob an by m l mít možnost klást prost ednictvím
e-mailu voleným zástupc m otázky a požadovat na n odpov di. V sou asné dob jsou
internetové stránky m sta velice statické, informace na nich nejsou p ehledn poskládány,
žko se v nich ob an orientuje.

Zdravotnictví a sociální pé e
zachovat slánskou nemocnici ve 100% vlastnictví m sta,
Nemocnice je asto nazývána „rodinným st íbrem“ m sta. Bohužel toto „ st íbro“ je již hodn
zašlé a je nutné jeho lesk oprášit. Nemocnice je po celou porevolu ní dobu finan
odbývána
ástkou, která se rovná nájmu za nemovitosti, které jsou ve vlastnictví m sta. Tato ástka cca
2 mil. K ro , ale sta í pouze na provozní opravy zchátralých nemovitostí, které jsou ve
vlastnictví m sta a na provozní opravy. Nezbývají prost edky na investi ní rozvoj. Pro p íklad:
sta, která vlastní nemocnice a jsou jejich provozovateli, p ispívají každoro
ástkou cca
4-6 mil. K po celou dobu jejich provozování. V sou asné dob , kdy fakticky jediným p íjmem
nemocnic jsou platby od zdravotních pojiš oven, je situace velice napjatá. Reálné p íjmy od
ZP se snižují, není možné z t chto p íjm financovat ani nutnou obnovu p ístrojového
vybavení, ale ani personální rozvoj, který je základním p edpokladem pro zlepšování kvality
zdravotní pé e poskytované ob an m našeho m sta. Jaké jsou možné d sledky tohoto?
Postupná likvidace nemocnice – resp. jejího fungování v rámci regionu. Nemusí se jednat o
fyzickou likvidaci nemocnice, ale m že se jednat o její prodej, který v kone ném d sledku bude
mít pro ob any stejná rizika. To znamená nap íklad horší dostupnost akutní zdravotní pé e,
nedostupnost n kterých vyšet ení. To ale nechceme dopustit.

zajistit pot ebné investice pro její innost a kontrolu jejich efektivního využívání
Chceme navýšit p íjem nemocnice z m stského rozpo tu, chceme pr žn nacházet možnosti
zapojení finan ních prost edk ze státních a evropských rozpo . Samoz ejmostí je nutnost
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efektivního využití t chto prost edk . Proto se domníváme, že je t eba zavést kontrolní
mechanismy, které budou sledovat hospodárné využívání finan ních prost edk .

zlepšit životní podmínky pro seniory a handicapované ob any
Je nutné si uv domit, že stá í není nemoc. Je to životní etapa, která má svoje omezení. Naší
snahou bude tato omezení ve spolupráci s našimi seniory odstra ovat, nebo alespo snížit
jejich negativní dopad. Budeme usilovat o v tší zapojení senior do aktivního života, chceme
podporovat jejich ob anská sdružení. Podporovat pe ovatelskou službu a její rozvoj, aby
mohla poskytovat více služeb pot ebným.

snažit se o p em nu m sta Slaný v bezbariérové m sto
Je t eba pokra ovat v odstra ování bariér pro hendikepované ob any, aby se m sto a okolí
zcela otev elo t mto lidem. A to nejen v za ízeních m sta, ale i v institucích, které na území
sta p sobí – nap íklad banky, obchody, nákupní centra. Pokusit se o zp ístupn ní m stské
hromadné dopravy hendikepovaným spoluob an m.

Bezpe nost a po ádek ve m st
prosadit stavební uzáv ru nových ubytoven na území m sta a razantní kontroly
stávajících
Budeme prosazovat stavební uzáv ru nových ubytoven na území m sta tak, jak se d je již
v jiných m stech v R. Obyvatelé t chto ubytoven v mnoha p ípadech nedodržují ve ejný
po ádek a páchají jiné p iny a trestné iny. Majitelé t chto ubytoven ale asto inkasují od
státu neuv itelné ástky za nájemné za tyto nájemníky. U stávajících ubytoven a jejich okolí je
nutná neustálá kontrola ze strany policejních orgán , aby se bydlení ob an m v jejich okolí
nestávalo peklem a jejich nemovitosti byly neprodejné. Je nutná neustálá kontrola t chto
ubytoven a jejich majitel , zda jsou zde dodržovány veškeré zejména hygienické a bezpe ností
podmínky.

uvést kone
Policií R

do praxe program nulové tolerance ve spolupráci s m stkou policií a

Budeme prosazovat, aby se do praxe op t vrátil tzv. „Program nulové tolerance“, který byl
s velkou slávou prezentován nejvyššími p edstaviteli m sta v roce 2003 a který byl mediáln
zúžen jen na vyst hování neplati z ubytovny Mexiko. Tento program ale obsahoval i další
body:
zintenzivn ní kontrol na úseku dopravy a silni ního hospodá ství ze strany bezpe nostních
složek,
zintenzivn ní kontrol dodržování ve ejného po ádku, resp. istoty ve ejného prostranství
(nap . kontrolu posekání travnatých ploch, který mají charakter ve ejné zelen a jsou
v soukromém vlastnictví),
v p ípad porušení pravidel ob anovi uložit sankce v maximální možné hranici dle zákona,
odstran ní nadbyte ného formálního zat žování ob an úkony, které p ímo neukládá
zákon, ze strany ú adu.
Budeme prosazovat postih vlastník nemovitostí, pokud to zákon umožní, které hyzdí naše
sto (rozestav ný objekt vedle parkovacího domu, ruiny bývalé dr bežárny p i p íjezdu od
Velvar, objekt bývalé pekárny v Pražské ulici apod.).
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Volný as a sport
up ednost ovat postupnou údržbu a modernizaci stávajících sportovních za ízení
v majetku m sta p ed výstavbou nových
Všichni p íznivci sportu ve Slaném se ptají, jak jsou využita stávající sportovní za ízení
sta, zda se provádí jejich pravidelná údržba a modernizace, a zda je pot eba nové kapacity
v této oblasti?
Výstavba nových sportoviš je docela laciné heslo, které využívá v komunálních volbách celá
ada stran a hnutí. Podle našeho názoru je t eba v první ad zajistit 100% využívání
stávajících za ízení. To ale p edpokládá zajiš ovat jejich pravidelnou a plánovitou údržbu a
modernizaci tak, abychom nap . po 30 letech provozu sportovního za ízení bez provád né
údržby a modernizace nezjistili, že je v „havarijním“ stavu a nelze sportovní za ízení již dále
bez velké investice v ádu n kolika desítek milión v bec využívat. V dohledné dob budou,
nap íklad, pot eba investice do ve ejné sportovní haly (oprava ledové plochy je již plánována),
plaveckého bazénu (p i renovaci by bylo vhodné zvážit zm nu prostorové dispozice - zv tšit
prostor u pokladen pro aklimatizaci p ed odchodem z bazénu, zejména s ohledem na malé
ti), nebo plovárny (dochází k nemalým únik m vody st nami bazénu, nedostate né zázemí
pro návšt vníky áste
brání v tší návšt vnosti).

kontrolovat, aby výt žek z provozování výherních automat byl v nován rozvoji
sportovní innosti a údržb sportovních za ízení m sta
Ob ané se ptají, když te má m sto zákonnou možnost zcela zakázat provoz hracích
automat na svém území, nem lo by se to využít a zakázat tento hazard ve Slaném?
Podle renomovaných odborník se absolutním zákazem hazardních her na území m st a obcí
nevy eší sociáln patologické problémy zp sobované hazardem. Ten kdo chce „hrát“ si
íležitost vždy najde a peníze „odnese“ bu do jiného m sta, nebo, což je ješt horší, p jde
hrát do nelegálních heren a kasin. Jsme tedy pro to, aby hazard provozovaný na území m sta
byl m stem regulován a pr žn kontrolován a peníze, které m sto získá, byly využity na
podporu sportovní innosti. Je pot eba si uv domit, že ro ní p íjem z výherních hracích
automat ve Slaném byl cca 7 mil. K , což není málo pro rozpo et m sta Slaného. Navrhujeme
tyto získané prost edky z hazardu využít jednak pro dotace na innost jednotlivých fungujících
sportovních oddíl ve m st , a jednak na opravy a údržbu sportovních ploch a za ízení ve
Slaném, která jsou v majetku m sta a slouží jeho ob an m.

nastavit jednoduchá a spravedlivá kritéria rozd lování finan ních p ísp vk
sportovním a zájmovým organizacím
Jak se vlastn rozd lují finan ní prost edky m sta ur ené pro
zájmových organizací ve m st ?

innost sportovních a

Stru
eno velice složit a komplikovan . Poslední verze pravidel pro rozd lování t chto
pen z neschválilo zastupitelstvo, tak se rozd lování pen z sportovním a zájmovým organizacím
realizuje podle p vodních, docela složitých pravidel p ijatých p ed n kolika lety. Cht li
bychom se podívat, jak to vlastn d lají v jiných srovnatelných m stech, pravidla pro
rozd lování pen z by m la být ve ejn projednaná, jednoduchá a m la by odpovídat tomu, jak
který sport pracuje s mládeží, a pro kolik ob an m sta Slaného je vlastn tento sport
provozován. Navrhneme obnovit práci sportovní komise m sta, která by m la projednávat a
navrhovat rozd lování prost edk na sport ve Slaném.
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zahájit budování cyklostezek a jejich postupné napojení na cyklostezky v okolí
Co sla ák m - cyklist m, když si cht jí zajezdit po krásných a udržovaných cyklostezkách,
musíme doporu it dojet autem na Kladno, tam sundat kola a bezpe
si zajezdit. Je v bec
kde ve Slaném nebo jeho nejbližším okolí n jaká cyklostezka?
Slaný je opravdu unikát, žádné cyklostezky na území m sta ani v jeho nejbližším okolí nejsou.
Chceme to zm nit a prosadit budování cyklostezek, které by se pozd ji mohly napojit na již
existující cyklostezky v okolí Kladna a Kralup nad Vltavou.

zam it se na využívání vhodných prostor na území m sta pro volno asové aktivity
ob an
Jaké mají ob ané Slaného možnosti ve využití volného asu?
Rekonstruovaný stadion za nádražím p irozeným centrem sportovních aktivit ob an .
Navrhneme ješt možnost využití horní cesty na online dráhu a vybudování ur itého zázemí
pro ob any, kte í p icházejí sportovat na stadion.
sto je však ze všech stran obklopeno lokalitami, které lákají k výlet m a odpo inku (zejména
Háje, Slánská hora, Boží hrob, okolí místních rybník ). Tyto lokality je t eba uchovat a trvalou
pé í umožnit jejich aktivní využívání ob any a návšt vníky m sta. Budeme prosazovat jejich
revitalizaci, pravidelný úklid, sekání trávy, úpravu cest a t eba i vybudování venkovních
posiloven, které pomohou udržování zdravého životního stylu ob an i návšt vník m sta.

Podnikání a místní rozvoj
vytvo it dlouhodobou strategii místního partnerství na podporu podnikání
Dlouhodobým problémem je velmi slabá podpora podnikání ze strany m sta v i
podnikatelské sfé e. Z tohoto d vodu chceme vytvo it strategii k napln ní vize - „Slaný –
ekonomicky prosperující m sto s p íjemným zázemím pro aktivní lidi“. Základním
edpokladem této strategie je dialog mezi m stem a aktéry místního podnikatelského
prost edí a aktivní reagování na jejich pot eby, vztahující se k rozvoji místního podnikání.
Napl ování jednotlivých aktivit bude realizováno prost ednictvím díl ích konkrétních projekt ,
které budou zajišt ny jak z vlastních zdroj m sta, tak z dotací. Úsp šným zvládnutím dojde
k významnému
rozvoji
místního
podnikatelského
prost edí
a
zvýšení
jeho
konkurenceschopnosti.

vytvo it kvalitní podnikatelské prost edí
V sou asné dob mnoho firem ve m st hodnotí místní podnikatelské prost edí jako špatné, to
negativn dopadá na vztahy mezi firmami a na celkovou image lokality vnímanou firmami.
Zlepšení podnikatelského prost edí je významnou podmínkou pro setrvání a rozvoj stávajících
firem a vytvá í zárove Slaný atraktivní pro vstup nových podnikatelských subjekt . M sto
že kvalitu podnikatelského prost edí zvýšit i samotnou zna kou a kvalitou firem, které tím
do lokality p iláká.

zkvalitnit provázanost místních firem se vzd lávacími institucemi ve m st
Zajistit dlouhodobou spolupráci významných zam stnavatel s místními vzd lávacími
institucemi – podporovat exkurze, odborné p ednášky zástupc firem na školách, stáže
student , ale i vyu ujících ve firmách. Dále nevytvá et pouze studie bez provázanosti na
skute né pot eby m sta. Podnítit finan ní podporu ze strany firem konkrétním institucím,
žák m a student m.

spolupracovat s podnikatelskými subjekty
Vzhledem k omezeným finan ním možnostem m sta je nutné podporu firem založit na spíše
nefinan ních stimulech. Vhodným nástrojem jsou r zné formy komunikace a sdílení informací.
že dojít k vytvo ení elektronického informa ního portálu s informace nap . o ve ejných
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zakázkách, prodeji a pronájmu m stských nemovitostí, dále spole
propagovat m sto a
místní firmy v rámci veletrh a zahrani ních návšt v, kterých se m sto zú astní.

podporovat místní podnikatele
Uv domujeme si složitou situaci drobných podnikatel , kterým siln konkurují nadnárodní
obchodní et zce. Pokles tržeb drobných podnikatel zvyšuje riziko jejich bankrotu a uzav ení
tradi ních obchod , které se zvlášt v centru m sta spolupodílí na vytvá ení image m sta.
Zachování a rozvoj sít maloobchodních jednotek je z hlediska rozvoje a atraktivity m sta pro
nás nezbytné. Cílem bude podporovat rozvoj místních podnikatel prost ednictvím souboru
aktivit, které napomohou snížit náklady podnikatel m a zvýšit poptávku místních obyvatel a
návšt vník . Specifickým cílem pak bude zlepšit podmínky pro podnikání v centru m sta, které
se potýká s odlivem návšt vník a obyvatel. Dále znovu zavést poradní sbor starosty, jehož
leny by byli významní podnikatelé a osobnosti z ad ob an m sta.

podporovat rozvoj bydlení na území m sta
Budeme prosazovat, aby po vy ešení problém s istírnou odpadních vod zahájilo m sto bez
využití developera prodej zasí ovaných cca 77 pozemk na Hájích za zvýhodn ných podmínek
pro ob any m sta. Prodej t chto pozemk byl roky úmysln blokován, aby byly p ednostn
realizovány projekty soukromých developer na území m sta. Chceme prosadit navýšení
finan ních prost edk ve fondu na obnovu dom , jehož prost ednictvím již byly opraveny
desítky fasád ve m st . Objem finan ních prost edk v n m ale není již n kolik let navyšován.

Doprava
zvýšit tlak na kompetentní orgány (Ministerstvo dopravy, editelství silnic a dálnic) a
urychlit zahájení výstavby severního obchvatu m sta
Pohybujete se v pracovní dni v centru m sta jako chodci i motoristé? Máte stejný pocit jako
my, že dopravní zát ž samotného st edu Slaného a p ívodních komunikací se rychle blíží
zcela neúnosnému stavu a kolapsu?
žko hledat obyvatele nebo pravidelného návšt vníka Slaného, který by za jeden z hlavních
problém m sta nepovažovat extrémní zatížení tranzitní dopravou. Zdrojem problém je
zejména nákladní doprava na silnici . 16 ve sm ru Velvary – evni ov umocn ná napojením
této páte ní trasy na rychlostní silnici R7 (Praha – Louny), silnici . 118 (sm r Zlonice) a
komunikace vedoucí do Kladna. P i nedostatku alternativního objezdu Slaného je jediným
možným zásadním ešením vybudování mnoho let chystaného severního obchvatu Slaného,
který odvede tranzitní dopravu ze silnice . 16 mimo území m sta.
sta Slaný není a nebude investorem této rozsáhlé stavby, ani nerozhoduje o jejím zahájení.
esto a práv proto musí vedení m sta využít všechny dostupné cesty k p esv ování
kompetentních orgánu o d ležitosti rychlého zahájení obchvatu Slaného. M sto Slaný musí co
nejlépe zajistit p ípravu všech podmínek pro zahájení stavby, které je schopno ovlivnit. Jenom
tak m žeme prokázat lepší p ipravenost projektu, než mají ostatní regiony v eské republice
ešící podobné problémy.

vytvo it novou koncepci dopravy a parkování ve m st , zejména v sídlištích
Co bylo d ív vejce nebo slepice? My to nevíme.
Naprosto jist ale víme, že nejprve je nutné kvalifikovan a nestrann zpracovat analýzu
dopravy a parkování v našem m st a na jejím základ za pomoci odborník vypracovat
kvalitní koncepci rozvoje dopravy a parkování ve Slaném. Tato koncepce musí vycházet ze
sou asného stavu, vnímat p edpokládaný vývoj a požadavky v následujících letech. Teprve
potom je možné zodpov dn p istoupit k regulaci dopravy ve m st , vytvá ení nových
parkovacích ploch, zavád ní nových parkovacích systém (parkovací hodiny, parkovací
stojany, lístkové automaty atd.), zm nám v dopravním zna ení nebo dokonce k výstavb
automatizovaného parkovacího domu (APD).
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Je typické, že p ístup vedení našeho m sta byl p esn opa ný. Nejprve p išlo rozhodnutí o
výstavb APD za 100 milion korun a teprve potom se za ala vymýšlet dopravní koncepce,
která by jeho existenci zd vodnila. Naprostý nezájem ob an a návšt vník m sta o používání
APD (b žn využíváno maximáln 20% kapacity) jen dokazuje zbyte nost jeho výstavby.
Koncepce dopravy a parkování, kterou je nutné co nejrychleji p ipravit, se musí zam it
zejména na ešení nedostatku parkovacích míst na sídlištích. Nevyhovující možnosti parkování
v ulici Vít zná i v dalších lokalitách považujeme za problém, kterým se nové vedení m sta musí
zabývat prioritn .

zlepšit dopravní obslužnost okrajových ástí a p idružených obcí
Linky ve ejné dopravy byly postupn výrazn omezovány a v sou asné dob je spojení mnoha
obcí s m sty zajiš ováno n kolika spoji v obou sm rech. Je samoz ejmé, že d vody jsou
ekonomické, a že není možné vrátit rozsah spoj na úrove p ed rokem 1989. O to d ležit jší
je vhodn sestavit jízdní ády tak, aby co nejvíce odrážely dopravní pot eby t ch, kte í
dojížd jí do m sta za prací, za vy izováním r zných záležitostí nebo do škol. Rádi bychom
v tomto sm ru jednali s obcemi, s dopravci a pomohli tak optimalizovat dopravní obslužnost.
ešením by mohlo být i rozší ení linek m stské hromadné dopravy tak, aby zajížd ly i mimo
sto.

zlepšit propustnost kruhového objezdu u Brodu
Kruhové objezdy jsou dopravním fenoménem sou asnosti. Dob e vy ešený kruhový objezd
že výrazn zvýšit bezpe nost a zlepšit pr jezdnost dopravních uzl . To ovšem není p ípad
slánského kruhového objezdu, který je strašákem všech idi zejména v odpolední špi ce. Je
škoda, že alespo v exponovaném sm ru (Praha – Velvary) nejsou vybudovány odbo ovací
pruhy mimo objezd, které by zmenšily zát ž p ímo na objezdu. Dalším d vodem zpomalení
dopravy jsou i p echody pro chodce umíst né p íliš blízko u objezdu, nebo pokud v tší
automobil (nebo dva klasické osobní automobily za sebou), opoušt jící kruhový objezd zastaví
ed p echodem, zastaví i dopravu na objezdu. Vynasnažíme se najít cestu ke zlepšení.

zasadit se o další zvýšení bezpe nosti chodc na komunikacích ve m st
Mohou se chodci v našem m st cítit bezpe ? Je dostate
na p echodech, v okolí škol a d tských h iš ?

postaráno o bezpe nost d tí

Chodci a zejména d ti jsou nejohrožen jší skupinou ú astník silni ního provozu. Úrove
jejich bezpe nosti se vždy dá zvýšit a vylepšit. Bezpe nost na p echodech pro chodce úzce
souvisí s vytvo ením dopravní koncepce zmín né výše. Je nutné provést „inventuru“
existujících p echod , zamyslet se nad vhodností jejich umíst ní. Za vhodné považujeme
rozd lení p echod pro chodce do n kolika skupin podle frekvence jejich využívání, hustoty
automobilové dopravy v daném míst , po tu d tí a senior využívající ur itý p echod. Na
základ tohoto rozd lení je možné p ijmout odpovídající opat ení pro zvýšení bezpe nosti
chodc , kterým m že být p esun p echodu, jeho lepší zna ení, kvalitní osv tlení, prost edky
nutící ke zpomalení dopravy p ed p echodem a zavedení dalších bezpe nostních prvk .

Školství a kultura
podporovat spolupráci škol mezi sebou a s dalšími subjekty na poli vzd lávání a
volného asu
Navázání spolupráce školy s ostatními školami a dalšími institucemi je p edevším záležitost
školy samotné. M sto m že podpo it takovou spolupráci, nap íklad organizováním akcí
esahujících hranice regionu, vyhlašováním sout ží, finan ním p ísp vkem nebo poskytnutím
výhodn jších podmínek pro nájem prostor pro konání akce apod. Aktivity tohoto typu mohou
drozší it vzd lávací možnosti žák ve školách, ale také umožní využít pedagogický a odborní
potenciál u itel sm rem k ve ejnosti.
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pomáhat propagaci slánských st edních škol v regionu
Gymnázium Václava Beneše T ebízského a Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše i
ovské školství mají v našem m st dlouholetou historii a vždy byly rodinným st íbrem
našeho m sta. Rostoucí konkurence v blízkém okolí v kombinaci s demografickým vývojem
zp sobily v posledních letech to, že se tyto školy potýkají s menším zájmem uchaze o
studium. P estože z izovatelem t chto p ísp vkových organizací není m sto, ale St edo eský
kraj, m lo by m sto z eteln ji projevovat sv j zájem na jejich existenci a rozvoji. Místní žáci,
budou trávit více asu ve svém m st , žáci z okolí naše m sto lépe poznají. Nep ímo více
st edoškolák ve m st m že p isp t i k rozší ení nabídky volno asových aktivit,
intenzivn jšímu využití r zných kulturních, sportovních za ízení apod.

obnovovat a rozši ovat kapacity pro t lesnou výchovu
estože se stále objevují nové a nové sporty, t lesná zdatnost d tí se stále snižuje, d ti nejsou
zvyklé aktivn sportovat. N které starší t locvi ny ve m st nejsou vhodné pro ur ité druhy
sportu, které ani neexistovaly nebo nebyly vyu ovány v dob , kdy se tyto t locvi ny budovaly.
Modernizace by pomohla rozší it nabídku sportovních aktivit ve školách a p ivést žáky
k pohybu i mimo vyu ování.

zlepšit úrove

ízení a využívání kulturních za ízení m sta Slaného

Málokteré m sto obdobné velikosti jako Slaný se m že pochlubit tak krásným divadlem, kinem,
kulturním centrem podobným Grandu a ješt letním kinem. Je škoda, že na programu
stského centra figurují tém výhradn tane ní a plesy (nepo ítáme-li prodejní akce), a že
ani ostatní za ízení zrovna nep ekypují nabídkou r zných akcí. Je t eba prov it, zda je na
vin systém ízení, personální obsazení nebo jiné d vody a zjednat nápravu.

rozší it možnosti aktivního trávení volného asu pro seniory a podporovat r zné
aktivity v této oblasti
sto Slaný na seniory nezapomíná. Chceme jim i nadále v novat pozornost a podpo íme
každou aktivitu, která jim pom že vzd lávat se a aktivn trávit volný as. Není d ležité
organizovat jen akce, které zabaví je, ale je možné oto it sm r aktivity a poskytnout prostor
senior m, kte í v život n co dokázali a mají co p edat ostatním, aby tak mohli u init.

