Programové prohlášení 2018 - 2022
Otevřená radnice a transparentní samospráva


zapojení občanů do diskuse o rozvoji města – participativní rozpočet



mobilní průvodce - rozšíření již tak široké nabídky služeb, implementace snazšího propojení
s portálem Zlepšeme Česko



elektronizace komunikace občan – úřad – zavedeme možnost platit poplatky z pohodlí
domova přes web nebo mobilní aplikaci, nemusíte na úřad



Kolín je otevřeným městem, do jehož správy mohou obyvatelé aktivně zasahovat kdykoliv,
tedy nejen při komunálních volbách



na stránkách MěÚ jsou kontakty (e-maily i telef. čísla) všech zastupitelů a každý z občanů se
na ně může kdykoli obrátit



reagujeme na sociálních sítích

Transparentní jednání a rozhodování zastupitelů


zveřejňujeme on-line přenosy z jednání Zastupitelstva města na webu



každoročně pořádáme výjezdní zasedání Rady města po Kolíně a slyšíme Vaše podněty, v tom
budeme pokračovat (Zálabí, sídliště, Sendražice, Štítary a Výfuk, Zibohlavy, Šťáralka)



u veřejných zakázek oslovujeme nad rámec zákona nadstandardní množství firem + jsou
zakázky otevřené všem zájemcům (opět nad rámec zákona)



používáme portál Zlepšeme Česko ke zjišťování názorů občanů, a to formou anket a zjišťování
veřejného mínění



k tématům obecného zájmu budeme i nadále pořádat veřejná slyšení, o kterých budou
občané včas informování



k tématům přesahujícím volební období budeme pořádat diskusní kulaté stoly se zástupci
ostatních politických sil v Kolíně
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Rozvoj města a urbanismus


zavedli jsme institut městského architekta – budeme pokračovat v citlivém rozvoji našeho
města, pracujeme na výrazném vylepšení vzhledu veřejných prostor



velké projekty realizujeme a budeme realizovat formou architektonických soutěží a veřejných
debat s občany (Pražská ulice, lokalita Vodárna, sportovní hala, Komenského park, Jiráskovo
náměstí, Jaselská, aj.)



dopracujeme potřebné pasporty infrastruktury (již jsou hotové pasporty veřejného osvětlení,
chodníků, městských pozemků, mobiliáře, vodohospodářské infrastruktury, pracuje se na
srážkových vodách, …)



u developerských projektů smluvně stanovujeme jasná pravidla pro převod komunikací a
infrastruktury do městského majetku (už se nebudou stávat chyby z minulosti, které řešíme
dodnes, kdy developer s městem smlouvu neuzavřel a nyní chce komunikace a infrastrukturu
prodat městu za desítky milionů Kč a komplikuje život občanům (např. lokalita Helada,
Spálenka…)



budeme občany informovat o možnosti sjednat si osobní schůzku s městským architektem

Finance


budeme i nadále vyrovnaně hospodařit – splatili jsme více než 500 mil. Kč dluhu



budeme nadále snižovat zadlužení města – v roce 2010 po našem nástupu činil dluh města
cca 1,1 miliardy Kč, aktuálně dluh činí 422 mil. Kč, do konce volebního období 2018-2022
snížíme dluh města pod 250 mil. Kč



necháváme si každoročně prověřit vlastní hospodaření nezávislou auditorskou společností,
v posledních dvou letech je již zpráva zcela bez výhrad (v roce 2010 výhrad bylo několik
desítek)



efektivně využíváme velké množství dotací, v tomto trendu budeme pokračovat
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Regionální rozvoj


investiční a rozvojové záměry města budou nadále s předstihem zveřejňovány ve Zpravodaji
města a na webových stránkách města, ale také na sociálních sítích, čímž bude umožněna
veřejná diskuse



vybudovali jsme nový autobusový terminál, v návaznosti na jeho dokončení započneme s
úpravou oblasti kolínského „přednádraží“ – dobudujeme cyklověž a propojíme/začleníme
prostor nádraží do struktury cyklodopravy, zvýšíme opatření, která se v této lokalitě týkají
čistoty, pořádku a bezpečnosti



postavíme multifunkční sportovní halu pro sporty, které nemají vlastní zázemí



budeme pokračovat v akci „Revitalizace sídlištních ploch v Kolíně“



budeme pokračovat v další renovaci areálu kolínského zámku



dokončíme kompletní obnovu a zpřístupnění areálu chrámu svatého Bartoloměje (kostnice,
zvonice, staré školy + zelených parkánů) a vytvoříme tak zcela nové a reprezentativní místo
pro odpočinek, relaxaci, a zároveň nejatraktivnější cíl našeho města pro turisty



dokončíme architektonickou soutěž na Komenského park a zpříjemníme toto krásné zelené
místo citlivými zásahy – park a místo klidu a relaxace v centru města pro všechny



architektonickou soutěží necháme navrhnout novou podobu Jiráskova náměstí na Zálabí,
kterou zrealizujeme - s přihlédnutím k názorům a potřebám občanů



vypíšeme mezinárodní architektonickou soutěž na novostavbu moderní městské knihovny
v areálu Kolínského zámku



po desítkách let zrealizujeme připojení Zibohlav na kanalizaci



započneme revitalizaci komunikace v Jaselské ulici



po rekonstrukci Pražské ulice budeme pokračovat rekonstrukcí širšího centra města – na ose
náměstí Republiky, ulice Politických vězňů, Mostní a Kutnohorská podle možností
v návaznosti na opravy Nového mostu



podpoříme rozvoj cyklodopravy v Kolíně budováním cyklostezek (Benešova, Pražská,
Třídvorská, Havlíčkova)



budeme pokračovat v rozsáhlé rekonstrukci kanalizačních řadů v Kolíně



vytvoříme záchytné parkoviště P+R na ulici Starokolínské v návaznosti na prodloužení
podchodu pod vlakovým nádražím
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podpoříme vznik dalších odpočinkových míst po Kolíně

Školství


budeme pokračovat ve výrazných investicích do základních a mateřských škol, naším cílem je
vytvořit komplexní a moderní vzdělávací zázemí pro kolínské studenty



získali jsme dotaci na 3 velké projekty – nový pavilon mezi ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova (4
odborné učebny), půdní vestavba ZŠ Kmochova (3 odborné učebny) a nástavba ZŠ
Mnichovické (3 odborné učebny) – chceme poskytnout žákům moderní a inspirativní zázemí
pro jejich rozvoj



dostavili jsme z dotace nový pavilon MŠ Chelčického, rozšířili jsme tím kapacitu kolínských
MŠ, nyní budeme pokračovat opravou a rozšířením jeslí v ulici Štítného



budeme pokračovat v zásadní rekonstrukci kuchyní, jídelen a tělocvičen našich základních
škol



provedeme / provedli jsme bezpečnostní audity všech škol a školek



dokončíme rekonstrukci Gymnázia a přilehlého prostranství k Žižkově ulici, kde vytvoříme
parkovou úpravu



budeme podporovat školní projekty zaměřené na rozvoj znalostí a vědomostí o městě Kolíně
a České republice



budeme podporovat spolupráci s partnerskými městy, žákovské i učitelské výměny dobré
praxe



zavedeme kulaté stoly k řešení problémů škol (za účasti pedagogicko-psychologické poradny,
OSPOD a Odboru školství), spolupráce k řešení např. nízké docházky žáků, problémových
žáků (rodičů) apod.

Kultura


budeme pokračovat v rozvoji komplexního dlouhodobého letního programu „Kolínské
kulturní léto“



v divadle vybudujeme výtah a zpřístupníme tak prostory i galerii všem bez ohledu na věk a
zdravotní stav



budeme pokračovat v tradici Kmochova Kolína pořádaného městem se vstupem zdarma pro
všechny, stejně tak festival pantomimy – Gasparádu - konkrétně tento festival by měl být více
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z naší strany propagován, aby se o něm dozvěděla široká veřejnost a rozšířil se tak okruh
stálých, každoročních návštěvníků


budeme nadále podporovat občanské aktivity ve veřejném prostoru (např. Majáles, Otevřená
ulice aj.)



budeme podporovat kulturní aktivity spolků, sdružení i jednotlivců s vazbou na kulturní
projekty doporučené kulturní komisí



budeme podporovat aktivity typu „Moderní umění do veřejného prostoru“



opravíme Kmochův dům



v rámci projektu „nová knihovna“ budeme myslet na další vhodné výstavní prostory



budeme nadále podporovat silnou tradici Základní umělecké školy v Kolíně



budeme podporovat pestrou kulturní nabídku ve všech městských kulturních zařízeních



budeme nadále podporovat úspěšné výstavy pod širým nebem – na Karlově náměstí, v areálu
Chrámu svatého Bartoloměje



budeme pokračovat ve vlastní ediční činnosti města Kolína

•

podpoříme oživení břehů Labe a Kmochova ostrova – molo pro lodě, půjčování pramic atp.

Sport


v rámci koncepční podpory organizovaného sportu budeme v letech 2018 – 2022 pokračovat
ve výrazné finanční podpoře sportovních klubů, která je v našem městě dlouhodobě
nastavena a pro mnoho měst je záviděníhodná



budeme pokračovat v obnově dětských hřišť a budeme realizovat nové herní a sportovní
outdoorové prvky ve vybraných lokalitách



postavíme multifunkční sportovní halu pro sporty, které nemají v Kolíně zázemí



připravíme projekt rozšíření Vodního světa s vyhledáním vhodného dotačního titulu



necháme vypracovat studii na rekonstrukci zimního stadionu



vrátíme loďky na Kmochův ostrov



vybraná školní sportovní hřiště otevřeme v určený čas široké veřejnosti
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Životní prostředí + udržitelný rozvoj


převzali jsme správu městských lesů (Borky), které byly pronajaty soukromé firmě ještě za
vlády ODS; budeme důsledně dbát na rozvoj a udržování lokality v souladu s ochranou
životního prostředí; lesopark Borky chápeme jako odpočinkovou městskou zónu



budeme pokračovat v rozšiřování sítě podzemních kontejnerů s využitím účelového
dotačního programu



budeme pokračovat v průběžném monitoringu zdravotního a estetického stavu zeleně na
webu www.stromypodkontrolou.cz, pečujeme o stromy



podpoříme výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšíříme počty
závěsných květinových košů



budeme pokračovat v podpoře separace odpadů a omezování tvorby odpadů přímo „u
zdroje“ (žluté popelnice, hustá síť sběrných dvorů, kompostéry, častější vývozy tříděného
odpadu, plastové kelímky pro opakované použití na kulturní akce)



na vybraných místech zajistíme kontejnery na použitý olej produkovaný v domácnostech



nové investice, u kterých to dává smysl, budeme budovat v souladu s dlouhodobou
udržitelností a nízkými provozními náklady (sportovní hala, využití dešťových vod na
splachování ve školách a školkách, energetická optimalizace městských budov)



budeme pokračovat v opravách kontejnerových stání po městě



při výrazných zásazích do městské zeleně (rekonstrukce Komenského parku či úprava
prostoru „Medvědí louky“) budeme vždy vycházet z odborné studie

Doprava


v roce 2019 končí smlouva stávajícímu dopravci firmě Arriva (uzavřena za předchozích
garnitur) – podmínky výběrového řízení dokončíme v souladu s nastaveným cílem, kdy
městská autobusová doprava odpovídá trendům 21. století – nové autobusy, dodržování
jízdních řádů, možnost platby kartou, možnost sledování online polohy autobusu – při
nedodržení budeme uplatňovat nastavené výrazné sankce



budeme nadále pravidelně rekonstruovat autobusové zastávky MAD



budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst se zaměřením na lokality centrum,
nádraží a sídliště
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ve spolupráci se SŽDC budeme prosazovat nový podchod u vlakového nádraží na ulici
Starokolínskou



výrazně rozšíříme počty parkovacích míst zejména na kolínských sídlištích – ne na úkor
zeleně, ale změnou podélných parkování na šikmá a kolmá



budeme navrhovat a prosazovat řešení pro zvýšení plynulosti dopravy



budeme pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek a jejich navázání na krajské a celostátní
struktury



budeme i nadále rozvíjet infrastukturu a služby pro cyklodopravu



vypracujeme koncepci parkování pro následující období



budeme jednat se Středočeským krajem a ŘSD o všech alternativách odvedení nákladní
dopravy z centra města

Bydlení a další služby města


budeme pokračovat v potřebných investicích do bytového majetku města, kdy naším cílem je
zvyšování kultury bydlení pro všechny generace



v městských bytech budeme pokračovat ve výměnách výtahů a kompletních rozvodů
elektřiny



kompletně dokončíme rekonstrukci městské polikliniky, včetně připravené revitalizace
veřejných venkovních prostor



dokončíme rekonstrukci smuteční obřadní síně a připojené pochozí plochy prvního nádvoří a
revitalizace zeleně městského centrálního hřbitova

Sociální a zdravotní oblast, péče o seniory


významně rozšíříme počet míst pro naše nejmenší v městských jeslích



budeme pokračovat v rekonstrukcích městských Domovů pro seniory



budeme nadále podporovat a rozvíjet seniorské aktivity i městské kluby důchodců



nastavíme jasný systém slev pro seniory na vybrané služby



zavedeme systém adresné „sousedské pomoci“ (nabídka služeb, dobrovolnictví, pomoci
v konkrétní těžké životní situaci)
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nadále se budeme zaměřovat i na pomoc znevýhodněných obyvatel a menšin



podpoříme odbornou přednáškovou činnost pro kolínskou veřejnost



budeme pokračovat v projektu monitoringu kvality ovzduší ve městě



budeme podporovat dětské a mládežnické organizace v rámci mimoškolní výchovy,
podpoříme vznik dalších kluboven



navýšíme finanční podporu dotačního programu města pro sociální a návazné služby

Dotační politika


maximálně využijeme potenciálu dotační politiky a zefektivníme čerpání dotací



budeme i nadále jedním z nejlépe čerpajících měst v ČR



budeme i nadále čerpat z fondů EU, národních zdrojů i soukromých dotačních programů

Veřejné zakázky


v souladu s maximální transparentností zveřejňujeme všechny smlouvy nad 50 000 Kč na
webu města



zavedli jsme software na elektronické zadávání veřejných zakázek



budeme maximálně elektronizovat kontakt s úřadem – není potřeba chodit na úřad – je třeba
si co nejvíce záležitostí vyřídit z pohodlí domova



budeme i nadále prosazovat zcela transparentní a otevřené zadávání veřejných zakázek s
nadstandardním počtem přímo oslovených firem

Chytré město


budeme pokračovat v chytrých opatřeních, které zjednodušují život



vytvoříme nadřazenou platformu (operátorského pracoviště), kde budou integrována data,
analyzována a využita pro efektivní správu řízení technologií, dat a služeb v souladu s GDPR
včetně výstupu pro veřejnost



rozšíříme systém chytrého parkování na všechna placená parkoviště města



zavedeme evidenci dopravních uzavírek a nehod v reálném čase



Kolínská chytrá klíčenka nabídne další fakultativní funkce



udržíme a nadále budeme pracovat na získaném titulu Nejchytřejší radnice v rámci zavádění
nových technologií
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Kolín v mobilu – budeme nadále rozšiřovat portfolio nabízených služeb a funkcionalit



do koncepce chytrých řešení zahrneme portál „sousedské pomoci“

Bezpečnost


město Kolín deklaruje politiku nulové tolerance vůči veškerým druhům trestné činnosti na
svém území



nadále bude pokračovat projekt Bezpečný Kolín a každoročně zajistíme jeho finanční
podporu z rozpočtu města Kolína



hlídková služebna PČR na sídlišti byla zavedena



zrušili jsme herny a v nulové toleranci budeme pokračovat



pomocí konkrétních místních úprav a řešení zvýšíme bezpečnost na silnicích se zaměřením na
všechny účastníky provozu



nadále budeme udržovat a rozšiřovat kamerový systém ve městě Kolín



budeme nadále podporovat úspěšnou koordinaci práce PČR a MP Kolín



budeme nadále důsledně koordinovaně kontrolovat kolínské ubytovny a stavební závěrou i
nadále zajistíme, aby se v Kolíně nezvyšoval jejich počet



budeme nadále provozovat internetovou stránku www.bezpecnykolin.cz a pravidelně,
systematicky budeme vyhodnocovat podněty občanů



nebudeme tolerovat podomní prodej, pokusíme se řádnou kontrolou a účastí našich úředníků
minimalizovat negativní dopady akcí tzv. „šmejdů“ na seniory. Budeme nadále vést informační
kampaň pro seniory v návaznosti na nekalé praktiky „šmejdů“.



podpoříme organizování kurzů sebeobrany pro ženy ve spolupráci s PČR, a zároveň všechny
věkové kategorie seznámíme s praktickým využitím účinných obranných prostředků



budeme organizovat sérii přednášek o bezpečném chování doma i ve veřejném prostoru
nejen pro seniory

V Kolíně dne 6. 2. 2019
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