Příloha k volebnímu programu - hospodaření města Strakonice
Rok
Přijmy (v tis. Kč)
Výdaje (v tis. Kč)
Bilance (v tis. Kč)
Kumul. bilance
(v tis. Kč)
Rok

2001
532953,0
560534,5
-27581,5
-27581,5

2002
438620,4
492519,9
-53899,5
-81481,0

2003
575201,6
629970,0
-54768,4
-136249,4

2004
624177,5
697173,1
-72995,6
-209245,0

2005
665819,6
599383,8
66435,8
-142809,2

4

VOLEBNÍ PROGRAM

STRAKONICE - NÁŠ DOMOV
Vážení spoluobčané, vážení voliči,

2006

2007

2008

2009

Přijmy (v tis. Kč) 570814,0 547596,6 602009,6 549414,8
Výdaje (v tis. Kč) 619140,1 566290,0 583507,1 689614,0
Bilance (v tis. Kč) -48326,1 -18693,4
18502,5 -140199,2
Kumul. bilance -191135,3 -209828,7 -191326,2 -331525,4
(v tis. Kč)

Hospodaření města Strakonice pod vedením
ODS, KDU-ČSL (TOP 09) a ČSSD za posledních 10 let vyprodukovalo kumulovaný deficit ve výši 498 mil. Kč. Jeho výše odpovídá asi
jednomu ročnímu rozpočtu města. Přebytkový rozpočet byl pouze v roce 2005 a 2008. Deficit byl financován jednak prostředky z minulých let a úvěrem. Pro rok 2011 je plánováno
splátkové zatížení města ve výši 176 mil. Kč,
pro rok 2012 je rovněž ve výši 176 mil. Kč a
pro rok 2013 je plánováno splátkové zatížení města ve výši 226 mil. Kč. V roce 2014 bude
muset město Strakonice splatit poslední
splátku za pivovar ve výši 35 mil. Kč. Splátkové
zatížení hospodaření města je složeno jednak
ze splácení klasického úvěru a splácení kontokorentního úvěru. Z rozpočtů z minulých

2010

Celkem

677410,0
844563,0
-167153,0
-498678,4

5784017,1
6282695,5
-498678,4

let vyplývá, že město bude mít v nadcházejících letech k dispozici na investování zhruba
85 -110 mil. Kč., možná i méně. Vedení města se pustilo do velmi hazardního
investování, které spočívá v tom, že používá téměř všechny své investiční prostředky na pokrytí spoluúčasti při financování
dotovaných projektů, u kterých je nutná
spoluúčast města. Pro případ krácení dotací nebo zpoždění plateb dotací nemá
město v rozpočtu rezervy. Při tomto způsobu zacházení s investičními prostředky
se může město velmi snadno dostat do
dluhové pasti popřípadě i zbankrotovat,
jako tomu hrozí 26 obcím v ČR (Harachov,
Prameny u Mariánských Lázní, Bublava, Dobrná u Děčína atd.).

dovolujeme si Vám předložit náš volební program, který reaguje zejména na vysokou míru zadlužení našeho města. Poslední volební období hospodaření města spíše připomínalo naplňování hesla „Po nás potopa“ než zodpovědné hospodaření s obecním majetkem. Náš program navazuje na volební program z roku 2006,
ale je podstatně méně ambiciózní na realizaci některých potřebných projektů. V minulém období jsme se velmi kriticky stavěli proti stavbě ZŠ Povážská ve stávajícím
místě. Navrhovali jsme vytipovat vhodnější místo (např. Na Muškách) pro stavbu
školy. Mylně jsme předpokládali, že vedení města se vrátí k původnímu umístění školy Na Muškách, které bylo schváleno před rokem 1989. Nestalo se tak! V té době našim argumentům nikdo nevěřil, a nezískali jsme tehdy potřebnou podporu. Dnes, kdy
nás mnozí pochopili, je na jakékoliv změny pozdě. Nevhodně situovaná škola končící nad chodníkem, s hřištěm umístěným na střeše jídelny a kuchyně, bude stát
daňové poplatníky 350 mil. Kč. Dnes opět důrazně upozorňujeme na vysokou zadluženost města způsobenou bláznivou investiční strategií vázanou na dotace z různých fondů, kdy město musí zpravidla nejdříve celou investovanou částku zaplatit
ze svých prostředků a poté obdrží určité procento investovaných prostředků nazpět.
Na dotaci není právní nárok! V případě, že dojde k finančnímu výpadku celé dotace
nebo části, může tento výpadek způsobit nebývalé finanční problémy městu Strakonice, nebo dokonce bankrot, protože si město převážnou část použitých investičních
finančních prostředků půjčuje od bank. Problémy mohou také nastat i v případě,
že dojde k určitému zpoždění vyplácení dotačních prostředků, jako se již dnes děje
v případě realizace tolik diskutované (potřeby a ceny) lávky u Strakonického hradu.

I. Hospodaření s majetkem
města a rozpočet
Zastavíme nezodpovědné zadlužování
města a tím zabráníme hrozící exekuci
na majetek města. Zabráníme levnému výprodeji majetku města, nebudeme financovat projekty zbytečné a předražené, budeme šetřit a platit dluhy z minulých let.
Budeme prosazovat spravedlivý, rozumný a vyrovnaný rozpočet města, který v sobě

nebude skrývat dluhy pro další generace.
Pod pojmem „rozumný rozpočet“ chápeme vynakládání finančních prostředků na potřebné výdaje. Jsme zásadně
proti nezodpovědnému zadlužování naší
budoucnosti.
Zamezíme plýtvání veřejnými prostředky na projekty zbytečné, megalomanské
a předražené. Jsme zásadně proti zneužívání peněz občanů k podnikatelským
záměrům představitelů města.
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Zasadíme se o vytvoření kontrolních mechanismů pro zefektivnění nakládání s veřejnými prostředky, a to ve všech oblastech
činností města. Prosadíme průhledné vedení výběrových řízení a zveřejnění jejich
průběhu a výsledků.
Kontrolními mechanismy se budeme
snažit zabránit špatnému hospodaření
organizací kapitálově propojených s městem Strakonice a tím negativnímu dopadu
na rozpočet města.

II. Rozvoj našeho města
Prosadíme revizi - přehodnocení strategie rozvoje města Strakonice jakožto základního dokumentu pro jeho rozvoj.
Naším cílem jsou moderní a svébytné Strakonice s mnohovrstevným životem se zachováním jejich historických kořenů.
Budeme prosazovat revizi územně plánovací dokumentace jako závazného podkladu pro životaschopnou urbanistickou
koncepci města.
Nadále budeme podporovat rozvoj
a rekonstrukci páteřní infrastruktury - kanalizace, vodovodních sítí, komunikací
(využijeme možnosti čerpání finančních
prostředků ze státních a evropských dotačních titulů).
Chceme budovat město Strakonice jako
přirozené centrum okresu Strakonice.
Zajistíme návaznost nově vytvářených
strategických dokumentů na strategie
rozvoje okolních obcí a měst.
Budeme usilovat o vznik kvalitního centra města v lokalitě Ostrov, za podmínky zachování podnikatelských aktivit, ve které
se v současné době nachází historická
průmyslová zástavba.

III. Rozvoj školství, kultury,
sportu a výchovy mládeže
Chceme cestou osvěty zvýšit informovanost žáků základních škol, odborných
učilišť a středních škol ohledně škodlivosti kouření a užívání návykových látek
včetně alkoholu.
Budeme aktivně působit na snižování
počtu hracích automatů a heren na území
města a omezovat tak jejich negativní vliv
na mládež a dospělé za cenu, že to bude
mít dopad na příjmy do rozpočtu obce.
Chceme udržovat velmi dobré vztahy
se všemi církevními institucemi v našem
městě a být jim nápomocni při údržbě kulturního dědictví.
Budeme podporovat rozvoj sportovních
zařízení a sportovního vybavení pro širokou veřejnost a handicapované občany.
Budeme podporovat ZUŠ, DDM, JUNÁK,
spolky, nadace, dětská zájmová sdružení,
občanská sdružení a další.

IV. Sociální program,
podpora rodiny a bydlení
Využijeme dotací z fondů EU a ČR a budeme podporovat výstavbu všech forem bydlení (malometrážních a sociálních
bytů, bytů pro handicapované a seniory,
bytových domů, rodinných domků).
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V. Podpora podnikání
Podpoříme vytvoření poradenského
centra pro podnikatele v souvislosti s možností čerpání dotací ze státních a evropských fondů.
Podpoříme možnosti rozvoje podnikání v nově zpracované strategii rozvoje
města a územně plánovací dokumentaci.
Prosadíme vytvoření průmyslových zón.
Budeme se podílet na vytváření podmínek pro zdravé podnikatelské prostředí.
Budeme podporovat spolupráci podnikatelského a veřejného sektoru. Podporujemevšechny způsoby komunikace s podnikateli (ankety, společná setkání, komunikaci po internetu, veřejné diskuse apod.)

VI. Bezpečnost, právo,
spravedlnost
Práci městské policie chápeme jako
nástroj ochrany práv a svobod občanů.
Nechápeme policii jako složku represivní,
ale orgán, který pomáhá lidem v nouzi
a ochraňuje jejich bezpečnost a dbá na pořádek ve městě. Budeme dbát o její profesionální rozvoj a její větší informační a organizační propojení s orgány státní policie.

Budeme vytvářet podmínky pro hodnotný život handicapovaných občanů a pro
jejich sociální začlenění do společnosti.

Budeme prosazovat, aby správní řízení
byla vždy vedena korektně a tím u občanů obnovovala důvěru k právu a spravedlnosti. Nejasnosti v zákonech nikdy nesmí
být vykládány proti zájmu občana a k jeho
újmě. Zasadíme se o to, aby orgány samosprávy (zastupitelé, rada, vedení města)
neovlivňovaly konkrétní správní řízení při
výkonu státní správy.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi budeme podporovat programy prevence všech forem závislosti.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi budeme podporovat programy
prevence kriminality.

VII. Životní prostředí,
cestovní ruch a doprava
Chceme motivovat občany k aktivnímu
přístupu a k dodržování zásad ochrany
životního prostředí. Současně usilovat
o zdravou rovnováhu mezi životním prostředím a životními podmínkami bydlení
občanů.
Našim cílem je cestou osvěty zvýšit uvědomění a disciplínu občanů při nakládání
s odpady.
Budeme hledat cesty pro zefektivnění nakládání s komunálním odpadem.
Podpoříme podnikatelské aktivity zabývající se separací a dalším zpracováním odpadových surovin.
Další zmenšování autobusového nádraží považujeme za nepřípustné, podpoříme
městskou dopravu a regionální linky.
V tomto programovém prohlášení uvádíme principy a cíle, které budeme prosazovat
v Zastupitelstvu města Strakonice. Slibujeme
Vám, že se tímto prohlášením budeme řídit
a že jej nezradíme.
Jsme připraveni převzít profesionální
i morální odpovědnost za další rozvoj
města, ve kterém žijeme!
Volte kandidáty strany 4VIZE!
Za tým volební strany 4 VIZE

Ing. Miloš Benedikt
		
Ve Strakonicích 25. září 2010

