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Programové prohlášení koaličních stran a hnutí (ODS, SNK, HNHRM, KDU ČSL) pro volební 
období 2002 – 2006 

 
 

Úvod  
 

Programové prohlášení koaličních stran a hnutí (ODS, SNK, HNHRM, KDU ČSL) je 
dokumentem, kterým vyjadřujeme náš pohled na rozvoj města jako celku i na jeho jednotlivé 
části života, vycházející z potřeb města a široké veřejnosti tak, aby město Varnsdorf bylo co 
nejlépe připraveno na plnění řady úkolů, vyplývajících z jeho postavení města s rozšířenou 
působností.   

 
 

1. Městský ú řad – služba ob čanům 

 
V souladu s moderními evropskými trendy chápeme veřejnou správu,  tj. výkon státní správy 
i samosprávy, především jako veřejnou službu občanům. Budeme klást vysoké požadavky 
na neustálé zvyšování správní kultury a profesionality poskytovaných služeb, podmíněné 
kvalitou řízení a výkonu veřejné správy. 
 
1.1 Zavedeme komplexní informační systém, zkvalitníme činnosti Městského úřadu 

Varnsdorf a zdokonalíme servis občanům. 

1.2 Budeme klást důraz na rychlý a korektní postup při vyřizování správních záležitostí, 
připomínek a stížností. 

1.3 Prostřednictvím Info V, Hlasu severu, kabelové televize – VDF TV, internetových stránek 
města a dalších moderních informačních technologií zajistíme rychlé a dostupné 
informace pro občany.  

1.4 Rozšíříme činnosti vnitřních kontrolních mechanismů v rámci městského úřadu. 

1.5 Posílíme vzájemnou komunikaci mezi radnicí a jeho občany. 

1.6 Zrealizujeme veřejné diskuse nad zásadními koncepčními záměry. 

 

1.2. Zavedení moderního ú řadu evropského typu 

 
Městský úřad bude úřadem, jehož procesy jsou přednostně zaměřeny na poskytování 
efektivních a kvalitních veřejných služeb pro potřeby zákazníků - občanů. Naším cílem je 
příjemný a vstřícný úředník a zejména obsluha občanů bez front.  
 
1.2.1. Rozpracujeme strategie oblastí, za něž je úřad odpovědný, do měřitelných cílů 

a ukazatelů a zefektivníme konkrétní procesy ovlivňující plnění jednotlivých úkolů. 

1.2.2. Stanovíme parametry procesů (čas, spolehlivost, kvalita výstupů, náklady 
a přizpůsobíme jim motivační systém odměňování) a způsob jejich kontroly.   

1.2.3. Prohloubíme týmový způsob práce (komunikace mezi jednotlivými odbory MěÚ) 
a budeme využívat moderní informační a komunikační technologie. 
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1.2.4. Posílíme neustálé vzdělávání zaměstnanců úřadu, sdílení znalostí a výměnu 
informací, zejména s ohledem na vstup do EU. 

 

2. Hospoda ření města 

 
Rozpočet je základním nástrojem strategického plánování rozvoje města. Vedle běžných 
finančních prostředků rozpočtu chceme zajistit také ve větší míře využití zdrojů pro 
financování města ve formě státních, regionálních a mezinárodních grantů, účelových 
prostředků z fondů EU, dotací apod. a nepřekročíme zadlužení města stanovené zákonem. 
 

2.1. Hospodaření s finančními prostředky města musí být průhledné a musí se provádět 
pouze na základě usnesení Rady města a Zastupitelstva města. 

2.2. Zaměříme se na zkvalitňování hospodaření města s důrazem na optimálnost 
a efektivnost vynakládaných prostředků prostřednictvím systému vnitřní kontroly. 

2.3. Při sestavování rozpočtů budeme zohledňovat oprávněné požadavky organizací 
města pro zajištění bezproblémového chodu. 

2.4. Maximálně podpoříme využívání dotačních programů a projektů (včetně z EU) k 
získání finančních prostředků v souladu s potřebami města a občanů. 

2.5. Rozpočet bude od roku 2004 nadále sestavován s rozlišením na provozní a kapitálové 
výdaje. 

3. Zefektivn ění řízení městských organizací a nakládání s majetkem m ěsta 

 
Zpracujeme jasnou koncepci efektivního řízení městských organizací a nakládání s 
majetkem města. 
 
3.1. V koncepci nakládání s majetkem města budeme jasně definovat, který majetek město 

považuje za neprivatizovatelný a jak s ním bude město nadále nakládat, a kterou část 
městského majetku je naopak možno převést do soukromých rukou a za jakých 
podmínek.   

3.2. V souladu se schválenou koncepcí bytové politiky města dokončíme privatizaci 
bytového fondu. Připravíme a zrealizujeme koncepci nakládání s nebytovými 
prostorami města s možností jejich privatizace. 

3.3. Budeme provádět rozumnou deregulaci nájemného v městských bytech jako nezbytný 
předpoklad pro modernizaci bytového fondu. 

3.4. Dále budeme pomáhat řešit bydlení specifických skupin obyvatel (handicapovaných 
občanů, lidí v tísni). 

 

4. Zajišt ění bezpečnosti a ve řejného po řádku 

 
Za nedílnou součást dobrého jména města Varnsdorf považujeme vysokou úroveň 
bezpečnosti a profesionální jednání městských strážníků.  
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4.1. Nadále budeme zlepšovat práci Městské policie včetně spolupráce s Policií ČR a 
dalšími bezpečnostními složkami. 

4.2. Optimalizujeme stav městských strážníků a zintenzivníme zejména pochůzkovou 
činnost. Budeme dbát na zvyšování kvalifikace, odborných dovedností a znalostí 
strážníků s důrazem na jejich reprezentativní, profesionální a korektní vystupování na 
veřejnosti. 

4.3. Budeme pokračovat v budování městského kamerového systému a v obnově              
a doplnění stávající techniky. 

4.4. Zasadíme se o vybudování místního integrovaného záchranného systému v rámci 
obce s rozšířenou působností. 

4.5. Pomocí moderních technologií zajistíme včasné informování občanů v krizových 
situacích (obnova městského rozhlasu, SMS zprávy apod.). 

4.6. Budeme pokračovat v plnění programu prevence kriminality, který se soustřeďuje na 
rizikové skupiny zejména mladých lidí s cílem nabídnout jim dostatečnou životní náplň. 
Zvýšenou pozornost budeme věnovat problematice zneužívání drog. 

  

5. Životní prost ředí města  

Budeme se snažit aby město Varnsdorf bylo příjemným, čistým a estetickým, se zdravým 
prostředím pro život a dobře fungujícími veřejnými službami, jako je údržba komunikací, 
veřejné osvětlení, správa bytového fondu, svoz a likvidace odpadu, péče o městskou zeleň a 
další. 

5.1. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech přijmeme opatření ke snižování 
množství komunálního odpadu. Provozováním sběrných dvorů, rozšířením počtu 
kontejnerů a přesvědčovací (vzdělávací) kampaní podpoříme separovaný sběr. 

5.2. Ve spolupráci s Městskou policií budeme monitorovat výskyt černých skládek a 
likvidovat je ihned v zárodku. Zároveň budeme důsledně zjišťovat původce těchto 
skládek a uplatňovat proti nim zákonné postihy. 

5.3. Dle finančních možností města budeme pokračovat v rekonstrukci ulic včetně 
chodníků i v okrajových částech. 

5.4. Budeme pokračovat v úpravách městského hřbitova a obnově hřbitovní zeleně. 

5.5. Provedeme údržbu a opravu vodních ploch rybník Valcha, rybníček u Billy a s využitím 
dotačního titulu rekreační rybník „Mašíňák“. 

5.6. Zaktualizujeme a zmodernizujeme protipovodňový plán města. 

5.7. Prohloubíme vzájemnou informovanost o mimořádných situacích na vodních tocích 
s německou stranou. 
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6. Zdravotnictví 

 
Na území města bude snadno dostupná základní lékařská péče a fungující Městská 
nemocnice s modernizovanými ambulancemi.  
 
6.1. Budeme usilovat o umístění střediska Integrovaného záchranného systému ve 

Šluknovském výběžku. 

6.2. Zachováme stávající trend modernizace městské nemocnice. Zasadíme se 
o vytváření nových odborností na Poliklinice Varnsdorf a v lůžkovém zařízení 
nemocnice Varnsdorf, které v souladu s průběhem postupující restrukturalizace 
zdravotnictví doplní některé chybějící služby v oblasti. 

6.3. Na základě vyhodnocení ekonomiky systému stravování Nemocnice Varnsdorf 
podpoříme zefektivnění této činnosti. 

6.4. Zajistíme a vytvoříme podmínky pro nepřetržitý provoz chirurgicko-traumatologické 
ambulance v areálu nemocnice, určené k poskytování lékařské první pomoci při 
běžných úrazech. 

6.5. Za předpokladu hrazení výkonů zdravotními pojišťovnami se budeme snažit o 
zavedení moderních léčebně preventivních a léčebných postupů při ošetřování 
pacientů - zřízení jednodenní chirurgické ambulance v areálu nemocnice. 

6.6. Zvýšíme informovanost obyvatel města o dostupnosti a možnostech poskytovaných 
zdravotnických služeb. 

6.7. Zasadíme se o spolupráci Nemocnice Varnsdorf i s ostatními zdravotnickými 
zařízeními. 

6.8. Město bude podporovat dosavadní ekonomická opatření ve zdravotnickém zařízení, 
které povedou k jeho celkovému oddlužení. 

6.9. Budeme vytvářet vhodné podmínky pro příchod a stabilizaci mladých lékařů pro 
Nemocnici Varnsdorf. 

7. Sociální politika 

 
Budeme pomáhat svým spoluobčanům v tísnivých a složitých životních situacích. Podpoříme 
bezpečný a zdravý rozvoj rodin. 
 
7.1. Vytvoříme podmínky pro vznik domu seniorů ve spolupráci s MěÚ Jiříkov (návaznost 

na restituční nároky církve – Domov důchodců Filipov). 

7.2. Formou grantů budeme nadále podporovat nestátní subjekty a svépomocné aktivity v 
sociální oblasti. 

7.3. Nadále budeme podporovat preventivní přístup v rámci terénní sociální práce na ulici 
cíleně zaměřené na ohrožené osoby a rizikové skupiny mladé generace. 

7.4. Provedeme rekonstrukci klubu důchodců „Pohádka“. 

7.5. Zasadíme se o zlepšení kvality života v domech s pečovatelskou službou. 

7.6. Udržíme stav stávajících sociálních ubytoven pro neplatiče nájemného a méně 
přizpůsobivé občany. 
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8. Školství, t ělovýchova 

 

Posílíme současnou úlohu města v oblasti zvýšení vzdělanosti obyvatel ve Šluknovském 
výběžku podporou vzniku vyšší odborné školy respektive bakalářského studia. Budeme 
pokračovat ve vytváření technických a materiálních podmínek pro kvalitní výuku a 
mimoškolní činnost. Zajistíme podmínky pro kvalitní sportovní vyžití a tělovýchovné aktivity 
občanů všech věkových kategorií. 

8.1. V souladu s demografickým vývojem ve městě budeme aktualizovat koncepci 
mateřských a základních škol v návaznosti na optimalizaci školství a s ohledem na 
klesající počty žáků. 

8.2. Budeme vytvářet adekvátní prostor pro rozvoj všech škol bez rozdílu zřizovatele. 

8.3. S využitím našich vztahů s partnerskými městy budeme podporovat rozvoj 
mezinárodních kontaktů varnsdorfských škol. 

8.4. Podpoříme vznik Vyšší odborné školy elektrotechnické a strojní při SPŠES Mariánská 
1100, případně pak její postupnou transformaci na bakalářskou formu studia. 

8.5. Pomocí grantů budeme i nadále podporovat organizace na území města, které 
nabízejí aktivní využití volného času mladé generaci a pomoc v problémových 
komunitách. 

8.6. V rámci projektu "Sport pro všechny" a programu "Otevřená školní hřiště" budeme 
podporovat rekonstrukci, případně výstavbu školních hřišť, která v mimoškolní době 
zpřístupníme občanům města. 

8.7. S cílem pomoci výkonnostnímu sportu jako příkladu pro mládež a prvku vytvářejícímu 
image města zahájíme přestavbu fotbalového a lehkoatletického stadionu za 
předpokladu přispění sportovních klubů v rámci státních a jiných dotací. 

8.8. Pro obyvatele a návštěvníky města dokončíme úpravu venkovních prostorů 
plaveckého bazénu s využitím pro letní provoz. 

8.9. Provedeme nezbytně nutné opravy a údržbu pro zajištění dalšího chodu Zimního 
stadionu a pokusíme se zajistit investora pro jeho zastřešení, případně zahájíme 
realizaci zastřešení v postupných krocích za podpory dotačních titulů. 

8.10. Formou příspěvků Regia a.s. – správci sportovišť se budeme nadále podílet na rozvoji 
a údržbě městských sportovních zařízení. 

8.11. Formou městských grantů budeme podporovat i nové sporty, které odpovídají 
životnímu stylu současné mladé generace. 

8.12. Podpoříme kroky vedoucí k lepšímu využití stávajícího střediska zimních sportů 
v Jiřetíně pod Jedlovou včetně modernizace v rámci  Mikroregionu Tolštejn. 

 
9. Rozvoj kultury a cestovního ruchu 

Posílíme historickou úlohu Varnsdorfu jako centra kultury, společenského života a cestovního 
ruchu ve Šluknovském výběžku.  
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9.1. Budeme aktivně napomáhat kulturním institucím v pořádání akcí regionálního, 
národního a evropského významu a organizovat nebo spolupořádat významné akce 
regionálního, nadregionálního a mezinárodního rozměru. 

9.2. Budeme dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s Euroregionem Nisa a ostatními 
spolky měst a obcí v rámci regionální případně i nadregionální a mezinárodní úrovni. 

9.3. V rámci zachování původní příhraniční architektury – Podstávkové domy - podpoříme 
mezinárodní konvent podstávkových domů. 

9.4. Maximálně podpoříme rozvoj turistického ruchu v rámci obce s rozšířenou působností. 

9.5. Budeme podporovat a prohlubovat tradice městských slavností. 

9.6. Budeme řešit nevyhovující stav prostorů městské knihovny umístěním do jiných, 
případně zahájením projektové dokumentace pro výstavbu nové knihovny.  

9.7. Vytvoříme novou koncepci podpory a fungování kulturních zařízení s využitím 
vícezdrojového financování. Zaměříme se přitom nejen na instituce zřizované 
městem, jako je Městské divadlo, Městská knihovna apod., ale i na zachování a rozvoj 
souborů amatérských a školních. 

9.8. Vytvoříme systém městské grantové podpory využitelný i na podporu kulturních 
projektů spolkových, soukromých a podnikatelských institucí. 

9.9. Vytvoříme koncepci informačního centra a budeme důsledně dbát na její dodržování. 

9.10. Vytvoříme funkční městský informační systém. 

9.11. Po vstupu do EU budeme prosazovat urychlené otevření hraničního přechodu 
Žitavská, Pohraniční stráže a zastávky vlaku MandauBahn. 

9.12. Výrazně podpoříme spolkový život ve městě. 

9.13. Nadále budeme podporovat aktivity Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg jak v oblasti 
získávání finančních prostředků, tak i při vlastní realizaci rekonstrukce Hrádku. 

 

10. Ekonomický rozvoj, bydlení a doprava 
Varnsdorf bude udržovat a posilovat svoje relativně dobré hospodářské postavení v rámci 
Šluknovského výběžku. Město podpoří rozvoj bydlení a zajistí odpovídající rozvoj dopravy 
jako prostředku k uspokojení potřeby pohybu zboží, služeb a osob v širší návaznosti na 
regionální dopravní obslužnost.  

 
10.1. Vytvá ření podmínek pro ekonomický rozvoj 

 
Nadále budeme vytvářet ve městě pro-podnikatelsky orientované prostředí pro zakládání 
a rozvoj podniků. Budeme se snažit získávat nové investory vytvářející pracovní místa 
a k tomu účelu budeme nadále rozvíjet komplexní aktivní pobídkový systém. 

10.1.1. V souvislosti s připravovaným vstupem do EU a jako předpoklad pro možnost čerpání 
dotací z příslušných fondů EU připravíme všechny nutné dokumenty strategického 
charakteru, které budou konzultovány s aktivitami okolních obcí a větších regionů. 
V souvislosti s tím  se pokusíme zapojit město do národního projektu „Zdravé město“. 
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10.1.2. Budeme věnovat trvalou pozornost otázkám nezaměstnanosti. Za optimální způsob 
řešení považujeme vytváření podmínek pro vstup nových investorů na území města, 
kteří svojí činností vytvoří nová pracovní místa. 

 
10.2. Rozvoj bydlení 

 
Zajistíme kvalitní přípravu podmínek pro bytovou výstavbu, bez ohledu na to, zda bude 
stavebníkem družstvo, soukromá osoba či jiný subjekt v případě závazného zájmu. 

10.2.1. Formou přípravy území včetně zainvestování infrastruktury vytvoříme příznivé 
podmínky pro podnikatelskou, družstevní a individuální bytovou výstavbu. V rámci 
toho vytvoříme v průběhu volebního období předpoklady pro zainvestování 
dostatečného množství nových lokalit pro bytovou výstavbu. 

10.2.2. Nadále budeme podporovat výstavbu bytů s finanční podporou státu a s aktivní 
spoluúčastí budoucích uživatelů, zejména malometrážních a startovacích bytů pro 
mladé rodiny (Kostelní ulice). 

10.2.3. Podpoříme revitalizaci panelových domů a sídlišť s využitím státních dotací, která 
zůstanou v majetku města. 

10.2.4. Nadále budeme podporovat a ve zvýšené míře udržovat limit Fondu rozvoje bydlení. 

 

10.3. Dopravní obslužnost m ěsta 

Nadále budeme řešit a optimalizovat základní a ostatní dopravní obslužnost města Varnsdorf 
v rámci regionu. Zajistíme zkvalitnění komunikačních sítí, řešení parkovacích možností a 
budeme prosazovat ekologické druhy dopravy. 

10.3.1. Budeme prosazovat  urychlenou a kvalitní opravu přístupových silnic do Varnsdorfu. 

10.3.2. V rámci města a ve spolupráci se soukromými investory zvýšíme kapacitu parkovišť 
na celém území města. 

10.3.3. Za finanční spoluúčasti Euroregionu Nisa rozšíříme a zkvalitníme síť cyklistických 
stezek. 

10.3.4. Prosadíme vybudování kruhové křižovatky (objezdu) u marketu Plus s ohledem na 
zvýšení bezpečnosti provozu. 

10.3.5. Dokončíme rekonstrukce silničních mostů přes řeku Mandavu (most na ulici 
Kamenická) a připravíme rekonstrukci lávek. 

 

11. Realizace strategických projekt ů rozvoje m ěsta  

 
Zvýšenou pozornost zaměříme na řízení strategických projektů v rámci realizace investičních 
priorit města.  

11.1. Zefektivníme řízení strategických projektů rozvoje města. 
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11.2. Zefektivníme a dále zprůhledníme proces zadávání veřejných zakázek včetně pravidel 
pro stanovení hodnotících kritérií s cílem posílit antikorupční prostředí.  

11.1. Investi ční priority financované z rozpo čtu m ěsta  

 

11.1.1. Projekty rekonstrukce budov v majetku a užívání města. 

11.1.2. Projekt a realizace rekonstrukce klubu důchodců „Pohádka“. 

11.1.3. Studie architektonického řešení obou stran náměstí E. Beneše včetně dořešení 
umístění autobusového nádraží.  

11.1.4. Projekty rekonstrukce budov MěÚ (Náměstí E. Beneše 470,  T.G. Masaryka 1838). 

• Rekonstrukce MěÚ Náměstí E. Beneše 470 : výměna stropů v 1. nadzemním patře 
(havarijní stav – narušena statika), vybudování informačního střediska  a zabezpečení 
vchodu do budovy, vybudování bezbariérového vstupu a sociálního zařízení pro 
veřejnost 

• Rekonstrukce MěÚ T.G. Masaryka 1838 : celková rekonstrukce budovy včetně 
suterénu, vybudování bezbariérového přístupu, demolice zadní části budovy 

  

11.2. Realizace investi čních priorit za podmínek zapojení financí z jiných zdroj ů (stát, 
kraj, fondy EU, soukromí investo ři atd.) 

  

11.2.1. Projekt rekonstrukce Hrádku 

11.2.2. Projekt rekonstrukce Muzea 

11.2.3. Projekt rekonstrukce Městského divadla 

11.2.4. Projekt Městské knihovny (přemístění, rekonstrukce či nová výstavba)  

11.2.5. Projekt výstavby Domova seniorů  

11.2.6. Projekt  rekonstrukce  rekreačního rybníka „Mašíňák“ 

11.2.7. Projekt rekonstrukce rybníčku u Billy 

11.2.8. Projekt rozšíření a zkvalitnění cyklostezek  

 

Sportovišt ě : 

11.2.9. Projekt rekonstrukce fotbalového a lehkoatletického areálu (Kotlina) 

11.2.10. Projekt rekonstrukce a zastřešení Zimního stadionu 

11.2.11. Projekt venkovních úprav v areálu Plaveckého bazénu 

11.2.12. Projekt oplocení Sportovní haly 
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Toto Programové prohlášení koaličních stran a hnutí (ODS, SNK, HNHRM, KDU ČSL) pro 
volební období 2002 – 2006 bylo schváleno následujícími členy koalice dne 16. 6. 2003.  

 

Jmenovitě : 

 

ODS SNK 

Ing. Josef Poláček Mgr. Zdeňka Vajsová 

Jiří Sucharda Ing. Jan Hodničák 

Ing. Václav Moravec Zbyněk Šimák 

Karel Dubský HNHRM 

MUDr. Martin Nácovský  Martin Louka 

 MUDr. Liana Louková 

 MUDr. Josef Tošovský 

 KDU - ČSL 

 MUDr. Václav Jára 

 

 
 


