Programové prohlášení zastupitelstva města Město Albrechtice
Verze projednaná na pracovní schůzi zastupitelů dne 23. 5. 2011 a
schválená Zastupitelstvem města na 7. zasedání dne 22. 6. 2011
Zastupitelé města Město Albrechtice vedeni zájmem o rozvoj a prosperitu města prohlašují, že zaměří svou činnost ve funkčním období 2010 –
2014 na splnění hlavních cílů v následujících oblastech.

Vize
Naše město – přívětivé místo pro život
Program

1. Činnost samosprávy města a městského úřadu
•

Pečovat o rozvoj, udržování a efektivní využívání obecního majetku, chránit jej před poškozením nebo zničením a prodávat majetek jen
v nezbytných případech.

•

Aktualizovat podle potřeby obecně závazné vyhlášky, směrnice a pravidla, zajistit jejich dodržování občany i organizacemi.

•

Nadále vynakládat účelně veřejné prostředky a trvale zlepšovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek a pravidel pro veřejnou finanční
podporu v oblasti volnočasových aktivit.

•

V zájmu zajištění udržitelného rozvoje města i ekonomických subjektů působících na území města nadále rozvíjet vzájemně prospěšnou
spolupráci.

•

Optimálně využívat lesní majetek města, nepřistoupit k jeho prodeji a odborným hospodařením zvyšovat jeho hodnotu.

•

Pokračovat ve snaze získávat prostředky z Evropských fondů pro zajištění dalšího rozvoje města.

•

Preferovat reálný vyrovnaný rozpočet.

2. Životní prostředí
•

Prvořadou pozornost věnovat úsporám energií (zateplování obecních objektů, správa veřejného osvětlení apod.).

•

Optimálně využívat možnosti třídění odpadů.

•

Po zprovoznění městské kompostárny a sběrného dvora propagovat opatření k omezení spalování zahradního odpadu.

•

Rozšiřovat plochy zeleně v intravilánu, plánované kácení dřevin na pozemcích města povolovat jen na základě odborného posudku, po veřejné
diskusi a jen při zajištění kvalitní náhradní výsadby.

•

Zajistit obnovu, případně kvalitní údržbu alejí kolem komunikací na katastru města.

•

Zajistit zpracování a pravidelnou aktualizaci pasportizace řešící trvale udržitelné zásobování obyvatel města pitnou vodou, sledovat nakládání
s financemi na údržbu a obnovu vodovodního a kanalizačního řadu.

•

Komunikovat se správci toků, kteří mají ve správě vodní toky v katastru města. Podporovat protipovodňová opatření, aby byl ochráněn
majetek obyvatel a města.

3. Výstavba a územní rozvoj města
•

Zpracovat strategický plán rozvoje města, využívat jej k naplňování dlouhodobých záměrů města, soustředit se na opatření s největším
dopadem na zaměstnanost, zastavení úbytku obyvatel a zvýšení budoucích daňových příjmů města.

•

Hledat cesty k zvýhodnění podmínek pro individuální výstavbu včetně rozvoje infrastruktury.

•

Vytvářet rovnocenné podmínky pro rozvoj všech částí města.

4. Sociální oblast
•

Vytvářet podmínky pro naplnění obsahu „Komunitního plánu“.

5. Školství, sport, kultura, informace
•

Pokračovat v aktivní podpoře škol, jejichž zřizovatelem je město (MŠ, ZŠ), hledat cesty ke spolupráci s Odborem školství MSK při zajišťování
udržitelného rozvoje jím zřízených škol a zařízení působících na území města.

•

Účinně podporovat volnočasové aktivity obyvatel města zejména využitím veřejné finanční podpory objektivně hodnocených projektů.

•

Zajistit zlepšení informovanosti občanů o dění ve městě, záměrech a cílech jeho rozvoje s důrazem na maximální otevřenost při informování
veřejnosti a vstřícnost při jednání.

•

Spoluvytvářet podmínky pro rozvoj kulturního vyžití obyvatel.

6. Podnikatelská sféra
•

Zlepšovat podmínky pro rozvoj podnikání, přitom využívat zkušeností a oprávněných potřeb místních podnikatelů.

•

Ve spolupráci se subjekty zřízenými za účelem podpory podnikání (např. Hospodářská komora, Czechinvest) aktivně nabízet výhodné podmínky
pro nové podnikatelské záměry.

•

Podporovat rozvoj nových podnikatelských záměrů na území města.

•

Vytvářet podmínky pro rozvoj turistického ruchu.

7. Veřejný pořádek a bezpečnost ve městě
•

Bezpečnost občanů vnímat jako prvořadý úkol činnosti samosprávy.

•

Problémy v oblasti zajišťování veřejného pořádku řešit v součinnosti s místním oddělením Police ČR a systémovými opatřeními s důrazem na
prevenci.

•

Vytvářet podmínky k výraznému zklidnění dopravy na státních i místních komunikacích.

•

Na základě aktualizovaného krizového plánu města zajistit informovanost občanů o postupu v krizových situacích.

•

Pokračovat v podpoře Sboru dobrovolných hasičů.

8. Regionální politika
•

Prohlubovat spolupráci mezi obcemi v regionu, a tím posílit pozici města a jeho identitu v rámci regionálních institucí.

•

Prohlubovat spolupráci mezi obcemi osoblažského regionu při rozvoji kulturního, společenského a sportovního života, hledat prostor ke
kooperaci.

