Program rozvoje města Kojetína na období let 2011 – 2014
Z voleb do Zastupitelstva Města Kojetína, které se konaly v říjnu 2010, vzešlo 21 zastupitelů našeho města.
Tito pak na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Kojetína dne 8. listopadu 2010 zvolili starostu,
místostarostku a členy rady města.
Před zvolenými zastupiteli i užším vedení města stojí řada úkolů, problémů i vizí, které bude třeba
v následujících čtyřech letech řešit, projednávat a uskutečňovat ke spokojenosti občanů Kojetína, Popůvek a
Kovalovic. K tomu je nezbytná spolupráce se všemi zastupiteli, nehledě na politickou stranu či uskupení, za
kterou byli zvoleni. Naopak, v pestrosti názorů, v pluralitě postojů je možné nalézat řešení, která budou
dlouhodobá a sloužící zájmům obyvatel Kojetína.
Velmi potřebný pak bude konsensus ke všem zásadním rozhodnutím. Město Kojetín se potýká s vysokou
nezaměstnaností, není zde dost pracovních příležitostí a počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel
je relativně vysoký. Na druhé straně je městem dostupným, napojeným na dálniční i železniční síť,
s fungující infrastrukturou, na vysoké úrovni v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, sportu, životního
prostředí apod.
Město Kojetín chce být i nadále městem přátelským rodině, městem bezpečným a bude podporovat další
myšlenky, směřující k otevřenému společenství.
S tímto vědomím předstupuji před zastupitele našeho města se základními tezemi programu jeho dalšího
rozvoje na období let 2011- 2014, jež vychází z dlouhodobých strategických dokumentů.
I. Správa města
Městský úřad bude především servisem pro všechny jeho klienty. V daném rozsahu musí poskytnout
potřebné, kvalitní a spolehlivé služby. Zároveň musí být pracovištěm a úřadem efektivním, kdy počet jeho
zaměstnanců bude po provedeném hodnocení lidských zdrojů optimalizován. Vzhledem k současným
informacím o postupu vlády ČR v záležitostech spojených s existencí odboru sociálních věcí na MěÚ
Kojetín je velmi pravděpodobné, že celá agenda výplaty dávek hmotné nouze, včetně agendy veřejné služby,
bude od roku 2012 převedena i s odpovědnými pracovníky pod úřady práce a mimo jakékoliv ovlivnění ze
strany Města Kojetína. Podobná, i když menší omezení jsou avizována státními orgány i v oblasti stavebního
úřadu a matriky.
V průběhu tohoto volebního období bude dokončen nový územní plán města - zásadní dokument, podle nějž
se město bude rozvíjet po řadu dalších let. Začne se plně využívat nový informační systém - GIS, kde
hlavním úkolem pro nadcházející období je doplnění pasportu veřejné zeleně a pasportu místních
komunikací.
Občané budou pravidelně a objektivně prostřednictvím webových stránek Města, Kojetínského zpravodaje,
případně jiným vhodným způsobem, informováni o všech rozhodnutích ZM a RM i jiných orgánů města.
K vzájemné komunikaci mezi občany a vedením města bude zřízena schránka na radnici, dostatečný
diskusní prostor na webových stránkách města i v KZ.
Výkon veřejné správy je službou občanům. Obecnými zásadami při výkonu veřejné správy jsou zákonnost,
kvalita, efektivita a etika práce. Dalšími základními principy jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost,
neúplatnost a poctivost. Vedení města má zájem přispět k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivnímu
výkonu veřejné správy.
Ke zvýšení kvality poskytovaných služeb přispěje i nová personální strategie MěÚ, modernizace systému
hodnocení a vzdělávání pracovníků, zavedení nového systému řízení a vytvoření etického kodexu. Všichni
zaměstnanci města musí usilovat o zachování dobrého jména Města Kojetína i Městského úřadu Kojetín.
Od pracovníků MěÚ se očekává jako samozřejmost profesionální přístup k řešení problémů, vstřícnost a
snaha o další vzdělávání i podpora ze strany Města Kojetín o jejich profesní a osobní růst.

II. Hospodaření města
Hospodaření města se bude řídit vyrovnaným rozpočtem, který bude před schválením projednán se
zastupiteli města a členy finančního výboru. Tak jako dosud budou mít občané možnost vyjadřovat se
k jeho návrhu před projednáním v orgánech města. Informace o schváleném rozpočtu, rozpočtových
opatřeních i zásadních záměrech, týkajících se nakládání s majetkem města a rozpočtových opatřeních,
budou zveřejňovány nejen na úřední desce, ale i jiným způsobem, na webových stránkách města,
v Kojetínském zpravodaji.
U společností Technis a Pivovarský hotel, tedy s. r. o. v majetku Města Kojetína, musí být prostřednictvím
valné hromady a dozorčí rady zajištěno takové hospodaření, aby nedocházelo ke ztrátám, které budou
hrazeny vlastníkem.
III. Investice
Z hlediska investiční výstavby ve městě budou jako prioritní považovány následující akce:
- zateplení DPS Dr. E. Beneše,
- regenerace sídliště Sever,
- rekonstrukce místních komunikací na Lešetíně,
- kanalizace v ulici Padlých Hrdinů,
- realizace školské koncepce - zateplení MŠ Masarykovo nám. 52,
- rekonstrukce tepelného kanálu „Jih“,
- opravy budovy polikliniky,
- rekonstrukce Masarykova náměstí,
- opravy a obnova kulturních památek.
IV. Vzdělání, kultura a sport
Město bude zohledňovat při sestavování rozpočtu počet žáků a nutné provozní náklady u svých
příspěvkových organizací. Zároveň bude podporovat spolufinancování projektů, o které budou jednotlivé
příspěvkové organizace žádat. Bude usilovat o ekonomické využití školních budov a kvalitní výuku žáků.
Město bude podporovat kulturní aktivity realizované MěKS Kojetín především v oblasti tradičních akcí jako
jsou Kojetínské hody, Divadelní Kojetín, ale i snahu o obnovu starých tradic. Spolu s tím bude usilovat i o
zapojení mladých lidí do nejrůznějších tvůrčích a uměleckých činností. Úloha MěKS na poli informačním,
propagačním, muzejním a národopisném je v Kojetíně nezastupitelná a bude i nadále rozšiřována.
Podpora činnosti sportovních organizací bude jednak formou dotací na činnost, které každoročně zvýšíme o
cca 10%, jednak podporou projektů, které budou sportovní organizace a kluby zpracovávat.
V. Veřejný pořádek
Městská policie bude fungovat v nepřetržitém provozu, bude kvalitně vycvičena a vybavena. Bude
spolupracovat a koordinovat svou činnost s Policií ČR. Strážníci musí být aktivní v terénu po celém území
Kojetína, včetně místních částí. Stěžejním zájmem práce Městské policie Kojetín se musí stát potírání
vandalismu a pouliční kriminality v souběhu s preventivní činností zejména u mládeže. Vedení města bude
pravidelně komunikovat se všemi složkami IZS.
VI. Bytová politika
Stávající bytový fond v majetku Města bude spravován a udržován správcem - firmou Technis, s. r. o.
V případech, kdy tomu nebrání zástavy či podobné smluvní překážky, dojde k realizaci prodeje bytových
domů a bytů soukromým vlastníkům - prioritně současným nájemníkům.

V ulici Padlých Hrdinů dojde k demolici posledního z řady tzv. Bílých domků.
Město podpoří na vytipovaných vhodných pozemcích v Kojetíně a Popůvkách výstavbu rodinných domů.
Z hlediska vlastnictví nebytových prostor jako jsou garáže, sklady apod. dojde postupně ke zveřejnění
záměru jejich prodeje.
VII. Životní prostředí
Z hlediska investic dojde v této oblasti k dokončení výstavby kanalizace na ulici Padlých hrdinů a
dovybavení sběrného dvora.
V oblasti ochrany před přívalovými dešti bude zpracován projekt a podána žádost na SFŽP k eliminaci
nežádoucích jevů v oblasti ulice Sladovní a na SZ okraji k. ú. města.
Město bude podporovat prostřednictvím komise životního prostředí akce ke Dni Země, Dni stromů,
Evropský týden mobility, propagovat ochranu přírody, třídění odpadů apod.
Bude prováděna řádná péče o zeleň včetně obnovy a výsadby nových dřevin na vhodná místa podle řádně
zpracovaných návrhů a projektů.
Preventivně i represivně bude postupováno při řešení problematiky černých skládek ve spolupráci s MP a
PČR.
VIII. Zdravotnictví
Z hlediska města je v této oblasti prioritou postupná oprava budovy polikliniky tak, aby nadále sloužila
především jako kvalitní zázemí pro poskytování zdravotnických služeb. Každoročně tak budou v rozpočtu
města vyčleněny finance získané z prodeje majetku, darů apod. na realizaci těchto oprav.
Město ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje vybuduje přistávací plochu pro vrtulníky ZZS
na prostranství před poliklinikou.
Město zajistí, aby členové hasičského záchranného sboru, případně strážníci Městské policie, byli vybaveni
a proškoleni pro poskytování první pomoci v případech, než dojde k dojezdu vozidel LSPP.
IX. Sociální oblast
Město bude podporovat činnost Centra sociálních služeb, své příspěvkové organizace, zabezpečující péči o
staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a jeho místních částí. Péče o seniory, invalidní
a skutečně potřebné občany musí být samozřejmostí. Velká pozornost bude věnována podpoře rodin, ať už
jsou to mladé rodiny, rodiny s dětmi nebo rodiny se seniory.
Z hlediska činnosti odboru sociálních věcí dojde (podle dosud známých zpráv) k převedení většiny dosud
vykonávaných agend odborem pod Úřad práce ČR. Zajištění samosprávy v oblasti sociální politiky, zejména
v péči o staré a zdravotně postižené občany a agendě sociálně-právní ochrany dětí. Bude na rozhodnutí rady
města, jakým způsobem či formou bude tuto oblast činnosti nadále zajišťovat. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem bude nezbytné aktualizovat komunitní plánování na území Kojetína a jeho místních částí.
Tento program rozvoje města Kojetína na období 2011 - 2014 schválilo Zastupitelstvo Města Kojetína na
svém zasedání dne 29. března 2011.
Jiří Šírek, starosta města

