
Programové prohlášení koalice volebních stran ANO 2011, Česká 
strana sociálně demokratická, Volba pro město, Náš Varnsdorf a 

PRO Sport a Zdraví 
pro volební období 2014-2018 ve Varnsdorfu 

  

Na základě výsledků voleb a uzavřené koaliční smlouvy vydávají členové koalice volebních 
stran ve Varnsdorfu pro volební období 2014-2018 toto programové prohlášení: 

Vědomi si své odpovědnosti za svěřené oblasti, cítí se všichni podepsaní zástupci koaliční 
smlouvy vázáni předloženým programovým prohlášením, které je základem čtyřleté 
spolupráce. Programové prohlášení zahrnuje podstatné, průnikové body programů politických 
stran, které tvoří koalici. Hlavní důraz bude kladen na zlepšení bezpečnosti občanů, čisté životní 
prostředí, rozvoj vzdělanosti, zlepšení komunikace s veřejností, zlepšování pověsti a prestiže 
našeho města ve všech oblastech života. 

Budeme prosazovat a snažit se o dosažení níže uvedených společných cílů a záměrů zejména v 
následujících oblastech: 

I. Hospodaření města 

Budeme prosazovat stabilizaci veřejných financí, hospodárné a účelné nakládání s financemi 
městského rozpočtu při zachování vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu města. Pracovat 
hospodárně a efektivně i ve všech organizacích řízených městem. Transparentní a 
nediskriminační výběrová řízení na veřejné zakázky jsou jednoznačnou prioritou. Zlepšíme 
komunikaci městského úřadu směrem k občanům. Chceme výkonný, efektivní a zároveň 
přívětivý městský úřad. 

II. Bezpečnost a občanské soužití 

Zlepšení, zefektivnění a podpora činnosti městské policie. Vrátit do činnosti MP systém 
rajonizace. Zvýšení součinnosti MP s Policií ČR. Budeme prosazovat kroky ke zlepšení bydlení 
občanů ve všech lokalitách města bez rozdílu. Klid a bezpečnost ve městě zajistíme možnostmi 
danými platnou legislativou i přijetím nových obecně závazných vyhlášek města. Prosadíme 
opatření zamezující negativním dopadům hazardu na život ve městě. 

III. Vzd ělávání 

Vzdělávání je předpokladem budování občanské společnosti ve městě a rozvoje města. Budeme 
usilovat o zlepšení materiálních a kapacitních podmínek na všech stupních vzdělávání od 
mateřských škol přes střední školství po zájmová vzdělávání. Důraz klademe na utváření a 
rozvoj osobnostních vlastností mladé generace. Zajistíme kvalitní prostředí v našich 
mateřských a základních školách pro výuku dětí. 

 



IV. Zdravotnictví 

Naším cílem je dostupnost a kvalita poskytované zdravotní péče. Chceme zachovat akutní 
zdravotní péči po 24 hodin včetně chirurgické ambulance. Zaměříme se na vytváření podmínek 
pro lékaře a zdravotnické pracovníky v našem městě. Soustředíme se na pomoc seniorům a 
handicapovaným, kteří potřebují zvýšenou péči. 

V. Podpora sportu a volnočasových aktivit 

Zvýšíme podporu sportu a sportovců bez rozdílu a zaměření. Budeme se věnovat podpoře dětí 
a mládeže i v souvislosti s prevencí kriminality. Přímá finanční podpora sportovním kolektivů 
i jednotlivcům reprezentujícím město. Obnova sportovních hřišť ve městě a maximální využití 
sportovišť a tělocvičen pro všechny věkové kategorie je naším společným cílem. Budeme 
podporovat spolkové činnosti, kulturní a všeobecně prospěšné akce všech subjektů. Zlepšíme 
rozvoj kulturního života prostřednictvím městem řízených příspěvkových organizací, jako je 
městská knihovna, městské divadlo, DDM aj. 

VI. Životní prost ředí 

Pořádek v ulicích, parcích, na veřejných prostranstvích, ale i pozemcích soukromých subjektů 
ve městě je společnou prioritou. Budeme prosazovat revitalizaci zelených ploch ve městě a 
jejich řádnou údržbu. Stav a úklid veřejných prostranství je naší vizitkou. Zaměříme se na 
systém svozu a třídění komunálního odpadu. Zefektivnit třídění domovních odpadů je naším 
cílem. V rámci zlepšení životní úrovně budeme prosazovat investiční projekty zlepšující životní 
prostředí. Příkladem je „Obnova odpočinkové zóny v okolí rybníku Mašíňák“. 

VII. Rozvoj m ěsta a městské investice 

Budeme prosazovat účelné, pro Varnsdorf přínosné investice, které pomohou zlepšení životní 
úrovně obyvatel města. Podpoříme příhraniční spolupráci a dopravní propojení regionu.  
Iniciujeme hledání zahraničních partnerských měst. Podpoříme vznik a rozvoj cyklotras ve 
městě s návazností na vybudované a plánované úseky v sousedních obcích a SRN. Vyvineme 
maximální úsilí pro zapojení finančních zdrojů ze Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu 
na spolufinancování městských investičních i neinvestičních projektů. 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 27. 11. 2014 

 

Josef Šusta, ThMgr. Roland Solloch, PharmDr. Jindřich Šmíd, Ing. Stanislav Horáček, Luboš 
Funda, Zbyněk Přibyl, Zbyněk Šimák, Ing. Václav Moravec, MUDr. Václav Jára, Ing. Bc. Petr 
Jakubec, Ing. František Hricz, Josef Hambálek, Jaroslav Tomášek, PhDr. Martin Musílek 


