OBSAH

VOLEBNÍ PROGRAM
2 014
Úvod
Správa města
Ekonomika
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
Kultura a sport
Cestovní ruch
Školství a vzdělávání
Bezpečnost a čistota města
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné

KOMUNÁLNÍ VOLBY

55

OBSAH

1 Úvod

3

Správa města
Úvod
3 Ekonomika

7

Správa města
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
Ekonomika
Kultura
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
Sport
Kultura a sport
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Školství a vzdělávání
Školství a vzdělávání
Bezpečnost a čistota města
Bezpečnost a čistota města
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné
11 Hlavní programové priority

55
2

32

OBSAH
ÚVOD

Úvod

Liberecká ODS se poprvé od roku 1994 uchází o hlasy vás, voličů, jako
opoziční strana v libereckém zastupitelstvu. V letech 1994–2010 jsme vždy vedli
všechny tehdejší koalice a ODS měla svého primátora. To se v roce 2010 změnilo
a výsledky voleb
Úvodnás poslaly do opozičních lavic. Za všechna předchozí volební
období se ODS podařilo udělat pro Liberec mnoho dobrého. Stal se skutečnou

Správa města

metropolí severu Čech, jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících měst v naší zemi
a jedním z nejatraktivnějších
měst pro život v České republice. Za tu dobu jsme
Ekonomika
ale zároveň udělali mnoho chyb, které nám voliči v roce 2010 již neodpustili.

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

ODS se ze svých chyb poučila a nehodlá je opakovat. Stále jsme konstruktivní
politickou silou,
kteráajesport
schopna podílet se na správě našeho města. Stranou,
Kultura
která ví, jak řešit jeho, vaše problémy a jak vyvést Liberec z ekonomické a poli-

Cestovní ruch

tické krize, ve které se nachází.

Školství a vzdělávání
ODS pro vás, obyvatele Liberce, připravila program, který dává recept

Bezpečnost a čistota města

na řešení současných problémů. Chceme pracovat pro naše město a víme, jak
na to.

Zdraví, sociální služby a péče o potřebné
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SPRÁVA MĚSTA

Základem kvalitní správy města je dobře ungující

řad vyznačující se

otevřeností a uživatelskou přívětivostí ke svým klientům – občanům. Zásluhou
ODS je v tomto směru v Liberci odveden kus práce. V letech 2002 až 2010 jsme
pružně reagovali na re ormu veřejné správy z roku 2002 a podařilo se nám vytvořit velmi kvalitní, k lidem vstřícný a přívětivý řad podporující využití moderních
technologií. Vždy jsme prosazovali princip obíhá papír, nikoli občan a snažili
jsme se tuto ideu realizovat v pra i. Liberec byl ve zmíněném období lídrem
v inovacích v této oblasti a mnohá města se od nás učila. Vzhledem k tomu, že
se tento trend v uplynulém volebním období zastavil, bude nutné tuto oblast
znovu zařadit mezi priority městské samosprávy, a napravit tak nekompetentní
a nesystémové zásahy do organizační struktury města, které spolu s dalšími vlivy způsobily výrazné snížení kvality řadem poskytovaných služeb.

Důraz klademe především na minimalizaci administrativní zátěže, naším
cílem je omezení nutnosti osobní návštěvy řadu a nabídnutí možnosti vyřešit
naprostou většinu agendy pomocí běžných komunikačních technologií. Samozřejmostí je zachování eventuality vyřídit vše přímo na místě pro ty občany, kteří přístup k těmto technologiím nemají nebo s nimi běžně nepracují. Vzhledem
ke krokům, které se v této oblasti realizovaly v letech 2002 až 2010, zvýšení
klientské přívětivosti přinese již dokončení dříve započatých projektů.

Dalším významným prvkem kvalitní správy města je komunikace s občany a jejich zapojení do správy města. V této oblasti má ODS největší dluh
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a je si toho vědoma. e nezbytně nutné začít detailněji a otevřeněji vysvětlovat
jednotlivé kroky vedení města. Občané mají právo vědět, proč jednotlivé kroky
děláme a kam směřují.

udeme daleko více než dříve in ormovat, diskutovat

a především nastavíme kritéria spěšnosti jednotlivých projektů, které budeme
chtít realizovat. Ta budeme následně kon rontovat se skutečností. aždý projekt
ovlivňující budoucí život ve městě bude mít svá kritéria spěšnosti a bude si tak
možné zpětně udělat představu o tom, zda byla tato kritéria naplněna a zda byl
ten který projekt spěšný a pro město přínosný. To mimo jiné povede i ke zřetelnému de nování zájmů města. Tento přístup považujeme za důležitý prvek
prevence proti čelovým projektům, u kterých jsou zájmy města upoza ovány.

Se správou města velmi zce souvisí i problematika veřejných zakázek či
výběrových řízení a soutěží obecně. ODS bude podporovat veškeré kroky, které
povedou k vyšší transparentnosti a e ektivitě zadávacího procesu. Zároveň se
ale zasadíme o to, aby byla posílena role kvality při použití nancí z veřejných
zdrojů. Dohlédneme na to, aby kritérium kvality mělo vysokou prioritu.

sme přesvědčeni, že základním předpokladem

spěšnosti investiční

akce jakéhokoli druhu je její pečlivá předprojektová a projektová příprava. Tvorba kvalitního, smysluplného a detailního zadání projektu musí začínat co možná nejširší veřejnou a následně politickou debatou a pokračovat ormulováním
přesných de nic požadavků, sběrem dat a přípravou technických podkladů. líčová osoba projektanta musí být vhodně vybrána adekvátně k akci bu výběrovým řízením na cenu s doplňujícími kvalitativními kritérii nebo některou z orem
architektonické soutěže. ásledná administrace projektu již probíhá podle jasně
určených pravidel zhotovení a kontroly a plně závisí na erudici a píli všech z častněných osob. V předprojektové ázi by měla radnice stát o speci cké zna55
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losti a dovednosti důležitých partnerů, jakými jsou Technická univerzita v Liberci,
vědci, e perti, spolky a sdružení.

Zaměříme se také na zjednodušení pravidel, směrnic a procesů potřebných pro skutečně e ektivní správu města. ednoduchá a snadno kontrolovatelná pravidla jsou nejlepším předpokladem pro kvalitní a transparentní řad a zároveň i nejlepším protikorupčním opatřením.

Naše priority v oblasti správy města jsou:

� omezení nutnosti přítomnosti občana na úřadu při vyřizování běžných
záležitostí a důsledné prosazování principu „obíhá papír, nikoli občan“

� posílení komunikace s veřejností – vysvětlování kroků města, diskuze
� zavedení měřitelných a dopředu známých kritérií úspěšnosti městem
realizovaných projektů
� posílení role kvality v kritériích veřejných zakázek hrazených
z veřejných zdrojů
� zjednodušení a zpřehlednění pravidel, směrnic a procesů na magistrátu,
spolu s důslednou kontrolou jejich dodržování, zajištění kvalitní
předprojektové přípravy investic

55
6

EKONOMIKA

EKONOMIKA

ozvoj a kvalitní ungování města stojí a padá se zdravím jeho ekonomiky.
Liberec je bohužel v tomto ohledu nemocný, ale nikoli nevyléčitelně.

vědomu-

jeme si, že jednou z příčin současných ekonomických potíží našeho města jsou
některá rozhodnutí, na kterých se ODS významnou měrou podílela stejně tak,
jako většina politických subjektů v současném i minulém zastupitelstvu.

říliš-

ný optimismus z konjunktury prvních osmi let tohoto století způsobil mimo jiné
i masivní investice do in rastruktury. Tyto investice jsou ve městě vidět, zároveň
ale znamenaly zásadní zadlužení dimenzované na tehdejší příjmy města.

rize

roku 2009 a následující období přinesly výrazné snížení příjmů města s ohledem
na daňové výnosy, a tak začaly potíže, ve kterých se v současné chvíli nachází.

eziroční snížení příjmů, které až ne prosně korelovalo s výší jeho dluhové

služby je zátěží, se kterou se v uplynulých letech vyrovnalo velmi ztěžka.

on-

solidace zadlužení města prostřednictvím dluhopisu v roce 2010 také přinesla
řadu potíží. rátkodobě se sice podařilo řešit řadu tehdejších problémů s nancováním chodu města, ale vysoké roky a celková výše dluhové služby město
v současnosti značně zatěžují. ODS si je vědoma své odpovědnosti za tento stav
a je připravena ho řešit.

Základním východiskem musí být kompletní restrukturalizace městského
rozpočtu.

ozpočet je stále do značné míry postaven na podmínky let 200 až

2010 a nere ektuje na současnou situaci. Té musí odpovídat rozsah i kvalita
služeb, které město svým občanům nabízí. e nezbytné od základu přede novat
priority a ty následně adekvátním způsobem nančně zajistit.
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dále udržovat stav, kdy je celá řada věcí ve městě dlouhodobě pod nancována
a zároveň jsou realizovány další investice by z dotací , které s sebou nesou
nárůst provozních výdajů. e nezbytné docílit stavu, kdy budeme schopni z běžných především daňových příjmů města uhradit jak běžný provoz, tak i dluhovou službu a případně i část nezbytných investic. akékoli kapitálové příjmy
pak musí být reinvestovány, a to prioritně do obnovy stávajícího majetku města.
docílení tohoto stavu je nutné zrevidovat veškeré služby, které město ve své
samosprávné působnosti poskytuje a služby, které si nemůže dovolit nebo je
nepotřebuje, zredukovat či zrušit.

Dalším krokem je ma imální využití synergických e ektů sdílení služeb
a nákupů v rámci celé skupiny organizací města. ntegrace ekonomických a inormačních procesů přinese zásadní spory a tím i snížení provozních výdajů
za současného zvýšení kvality služeb.

ásledně je nutné zásadně snížit dlu-

hovou službu města. Toho lze dosáhnout re nancováním stávajícího dluhopisu
a důsledným snižováním celkové výše zadlužení města. Cílem ODS pro následující volební období je snížení celkového zadlužení alespo o

a výši

dluhové služby o polovinu. ODS má řešení, a proto jsou tyto cíle reálné. Zároveň je nezbytné přistupovat velmi zodpovědně i k veškerým investicím města.
Do budoucna je třeba minimalizovat investice, které povedou ke zvyšování provozních výdajů, a naopak dát prioritu takovým investicím, které budou provozní
výdaje snižovat. Zvyšování silí o získání investičních dotací s důrazem na obnovu a rozvoj in rastruktury města s dodržením předchozí podmínky je také jednou
z cest vedoucích k optimalizaci výdajů, stejně jako omezení či zastavení investic
pořizovaných na dluh.

věry je možné používat jen na před nancování dotač-

ních programů. Veškeré mimořádné kapitálové příjmy chceme použít na snížení
dluhu města.
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ro zdravou ekonomiku města je ale nejlepším předpokladem vytvoření takových podmínek, kdy budou jeho obyvatelé schopni a ochotni utrácet za zboží
a služby a investovat do svých nemovitostí. roto bude ODS postupovat tak, aby
nesystémově nezvyšovala náklady obyvatel města, a naopak bude usilovat o jejich reálný pokles.

imo jiné zrevidujeme veškeré poplatky a snížíme či zrušíme

ty z nich, které omezují rozvoj podnikání ve městě či život jako takový. edním
z příkladů mohou být například poplatky za provoz předzahrádek u restaurací,
respektive poplatky za zábor veřejného prostranství.

ODS se také bude zabývat problematikou daně z nemovitostí. ejí zvýšení,
ke kterému došlo v roce 2011, vnímá ODS jako krizové opatření, které dočasně
pomohlo stabilizovat městský rozpočet. Zároveň se však chceme do budoucna
zabývat strukturou této daně s ohledem na okrajové části města a budeme zvažovat její snižování s ohledem na vývoj ekonomiky města.

Naše priority v oblasti ekonomiky jsou:

� revidovat strukturu městem poskytovaných služeb v souladu s reálnými
možnostmi jeho rozpočtu

� snížit zadlužení města o

a dluhovou službu města o

do konce

roku

� podporovat investice, které ve svém důsledku povedou ke snížení
provozních nákladů

� vytvořit lepší podmínky pro spolupráci městských organizací
� prosadit integraci a sdílení služeb s cílem snížení provozních výdajů celé
městské skupiny
55
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� snížit či zrušit poplatky, které omezují podnikání ve městě
� zintenzivnit úsilí o získání dotací s důrazem na in rastrukturu města,
� z úvěrů hradit jen před nancování dotačních programů
� realizovat nové investice na základě studií dopadů na provozní výdaje
rozpočtu města a na základě zcela jasně de novaných přínosů
a stanovených měřítek úspěšnosti
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ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ,
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oli práce magistrátu na poli rozvoje města a urbanizmu spatřujeme v koordinaci a citlivém vyvažování různých a často protichůdných záměrů na zemí
města tak, aby byly co nejvhodněji průběžně korigovány podmínky pro každodenní život občanů. Tedy aby byl zajištěn rozvoj zdravého bydlení, podnikání a vznik
pracovních míst, zajištěny podmínky pro odpočinek nebo například rozvoj dopravní in rastruktury.

ovažujeme za nezbytné dokončení hlavních rozvojových dokumentů města, kterými jsou strategický a zemní plán, bez nichž se nelze obejít při zodpovědné
a koncepční práci magistrátu. sme si vědomi, že spěšný rozvoj města je plně
v rukou těch, kteří citlivě a zodpovědně užívají zemní plán, protože ten sám o sobě
komple ní rozvoj nezaručuje.

V porevoluční době byly ve městě investice velkého objemu vhodně koncentrovány do několika zásadních akcí namísto rozmělnění nedostatečně vysokých částek mezi všechny s éry investic a držby, které často nezajistí dostatečný a trvanlivý zásah. čkoliv se nehodláme zříci dlouhodobě odkládaných a nyní
již všeobecně přijímaných velkých investic, kterými jsou například rekonstrukce
budovy

aldova divadla, nová tramvajová tra do

ochlice nebo rekonstrukce

různých školských zařízení, nerezignujeme ani na dílčí zásahy, které v drobnějším měřítku přinesou viditelná místní zlepšení co do ekologie, ergonomie, dopravy nebo výtvarně architektonické podoby.

55
11

ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ,
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áme v plánu navrátit centru města život, přivést co nejvíce lidí do města.
Tradiční ryze městský způsob života v centru bychom rádi revitalizovali podporou investic do většího přiblížení služeb občanům a zřizováním kvalitních parkových prav, hřiš , sportoviš a dalších možností městského trávení volného
času v místech, která slouží pro tělesnou i duševní rela aci ve zdravém prostředí
s kvalitní architekturou a designem. Okrajovým částem metropole je nutné zajistit kom ort z hlediska dopravní obslužnosti, zvýrazněním výhod blízkosti přírody
i města zároveň. Velký důraz pak klademe především na oživení centra města.
odpoříme veškeré aktivity a iniciativy směřující k rozvoji drobného podnikání.
e naší povinností znovu přivést lidi do centra. roto budeme ma imálně podporovat pořádání kulturních a společenských akcí v ulicích města a na náměstích.
rovedeme zásadní revizi parkovacího systému města, kde je nezbytné zareagovat na současné podmínky z hlediska dopravy v klidu.

udeme podporovat

výstavbu bytů v centru, především vytvořením podmínek pro investory a zlepšením in rastruktury komunikace, inženýrské sítě .

Veřejný městský prostor ve smyslu venkovních prostranství je spolu s inrastrukturou stavebně technickým pilířem města.

a rozdíl od čistě technic-

ké povahy in rastruktury je unkce veřejného parteru širší. Zasadíme se o přijetí
dlouhodobé koncepce péče, protože v nekvalitním veřejném prostoru spatřujeme jednu z příčin některých neduhů, které město trápí.

lavními tezemi sty-

lu péče je za prvé konzervativnost v přístupu k historickému odkazu Liberce
a za druhé liberalismus při současných zásazích projevujících se otevřením novým názorovým trendům a myšlenkám. iž v 90. letech byla v souvislosti s obnovou inženýrských sítí a dopravní in rastruktury realizována celá řada prav
veřejných prostranství a zeleně, zejména v centru města, vznikl i centrální park
na ploše bývalého letního kina.

ro pravu parků a zelených ploch, zejména
55
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v oblasti Lidových sadů a přilehlého okolí a na sídlišti ochlice bylo využito i prostředků z evropských ondů v rámci integrovaných plánů rozvoje města. Další aktivity byly připraveny zemně či projektově a čekají na realizaci, podaří li se získat
nanční zdroje i mimo městský rozpočet. ako jednu z priorit v této oblasti spatřujeme pokračování revitalizace okolí liberecké přehrady jako jedinečné rekreační
plochy uprostřed města. ově připravovaný zemní plán byl za podpory ODS veden snahou ma imálně zachovat a rozšířit prostup zelených pásů podél vodních
toků i na členitém relié u od okrajů až k centru města s využitím pro odpočinek
a krátkodobou rekreaci. ako důležitý městotvorný prvek pak vidíme i řeku

isu,

která protéká centrem města. ODS již v minulosti připravila záměr revitalizace řeky
v dolním centru

a ybníčku, kde chceme prosadit zpřístupnění

isy a vytvoře-

ní přirozeného odpočinkového prostoru. ealizovat chceme také protipovodňový
park místo bývalých zahrádek ve

interově ulici, který by se měl stát odpočinko-

vým prostorem podél řeky a paralelně vedoucí cyklostezky.

edním ze zásadních problémů, které před Libercem stojí, je řešení tepla
pro liberecké domácnosti, rmy a instituce napojené na systém CZT. Vzrůstá
tlak domácností na odpojení ze systému CZT a hrozí jeho kolaps. Tento problém
je nutné urychleně řešit. iž nyní jsou realizovány libereckou teplárnou projekty
směřující k částečné decentralizaci. ODS se bude touto problematikou koncepčně zabývat a na základě detailních analýz a návrhů řešení podpoří takové projekty, které zajistí dodávku tepla do libereckých domácností za předpokladu co
nejnižších ekologických zátěží a zároveň za podmínek, které povedou ke snížení
cen tepla pro obyvatele města.

55
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ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ,
DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Naše priority v oblasti rozvoje a územního plánování jsou:

� hledat zdroje pro potřebné investice mimo městský rozpočet, zajistit
předprojektové a projektové přípravy i realizace občanům prospěšných
projektů dokončení rekonstrukce tramvajové trati iberec – ablonec
nad Nisou zahájení výstavby tramvajové trati do
omu –

ochlice v úseku

obiášova příprava a následné zahájení výstavby městské

obvodové komunikace – vybudování dalšího napojení průmyslových
z n ih a ever na páteřní silniční sí

� ve spolupráci s ibereckým krajem zahájit postupnou realizaci
modernizace

rajské nemocnice iberec

� dostavět provozní zázemí ivadla

aldy

� dokončit strategický a územní plán
� pokračovat v obnově a revitalizaci stávajících parků a zelených ploch
včetně městského mobiliáře na celém území města s ma imálním
využitím možnosti spolu nancování z ondů

� uvolnit a revitalizovat území podél obou břehů řeky Nisy náplavka
v dolní centru Na

ybníčku, protipovod ový park v ulici

interova

� pokračovat v revitalizaci okolí liberecké přehrady
� oživit centrum města
� spolupracovat s echnickou univerzitou v iberci na rozvojových
projektech univerzity a na rozvojových projektech města

� podpořit obnovu a revitalizaci městských lesů, včetně jejich e ektivní správy
� řešit problematiku dodávek tepla z
� revidovat parkovací systém ve městě
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KULTURA
OBSAH

KULTURA

ultura je nezbytnou součástí společenského života, spoluvytváří identitu
obyvatel města a podílí se na tvorbě společností uznávaných a respektovaných
hodnot. Činnost kulturně společenských institucí mimo jiné povzbuzuje místní
ekonomický růst a s touto činností spojené e ekty se projevují ve vazbách na ce
lou řadu služeb.

estrá nabídka kulturního a společenského vyžití, stejně jako

kvalitní sportovní in rastruktura, dávají Liberci základní předpoklady pro mno
hostranný a bohatý život. proto si mimo jiné klademe za cíl ormulovat spolu
s klíčovými hráči na poli kultury významné kulturní instituce, zástupci pro esi
onální i amatérské kultury strategický dokument rozvoje kultury ve městě, a to
i proto, že v tomto volebním období byla kultura v rámci strategického plánu
města značně opomíjena.

Liberec je hrdým kulturním městem se širokým spektrem vyžití. V Liberci
jsou tři divadelní scény, dva kulturní domy s bohatou škálou aktivit, ZOO a

o

tanická zahrada. Tyto instituce ODS dlouhodobě vnímá jako základ kulturního
života města a jejich podporu považuje za zásadní. ro ODS je klíčová role

a

ivního divadla a Divadla . . aldy jako jediných institucionálních představitelů
pro esionálního živého umění v celém libereckém regionu.

roto se zasadíme

o zachování podoby Divadla . . aldy jako třísouborového repertoárového di
vadla i o zachování

aivního divadla v jeho současné podobě.

ro obě tato

divadla je do budoucna důležité zajistit otázku ekonomického zázemí pro jejich
ungování, které spatřujeme mimo jiné i v cíleném tlaku ze strany města na stát,
ale i na Liberecký kraj v otázce vícezdrojového nancování kulturních institucí.
55
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KULTURA
OBSAH
Obě naše divadla stejně jako ZOO a

otanická zahrada v Liberci mají nadregi-

onální význam, a proto se domníváme, že by se na jejich podpoře měl výrazněji
podílet jak stát, tak kraj. Stav, kdy více než 9

provozních nákladů hradí měs-

to, je dlouhodobě neudržitelný. V souvislosti s tím je také klíčové vyjasnění si
kompetencí s Libereckým krajem v oblasti kulturních institucí na zemí města,
jichž jsou zřizovatelem. sme si vědomi městského významu

rajské vědecké

Úvod
knihovny,
Oblastní galerie i Severočeského muzea. město se musí do budoucna podílet na rozvoji těchto organizací. S vědomím významu Oblastní galerie

Správa města

Liberec to byla právě ODS, kdo prosadil rekonstrukci bývalých městských lázní.

Ekonomika
romě podpory městem řízených kulturních institucí a stávajících kultur-

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

ních stánků je zároveň nezbytné vyzdvihnout i kulturu ne ormální, amatérskou

Kulturakulturní
a sport
a podporovat
život města v podobě spolků, zájmových kroužků a sdružení. Liberec si musí udržet status kulturního města, které má obrovské bohatství

Cestovní ruch

ve svých pěveckých sborech, hudebních a divadelních souborech, skupinách

Školstvía ajevzdělávání
a orchestrech
rolí města tyto aktivity podporovat.

roto ODS v minulos-

ti prosadila zrušení poplatků ze vstupného na akce pořádané na zemí města

Bezpečnost a čistota města

zrušením předmětné vyhlášky. nadále budeme usilovat o zajištění prostředků

Zdraví,
sociální
službypořádání
a péče kulturních
o potřebné
v kulturním
ondu
a podporovat
akcí.
udeme aktivně hledat další příležitosti uplatnění našich kulturních institucí
v rámci celého kraje a prezentace jejich produkce i v dalších městech našeho regionu. by tyto instituce mohly spěšně realizovat svoji náplň, je i nadále klíčový
jejich rozvoj především v oblasti investic. roto jsme vždy dlouhodobě prosazovali přístup investiční připravenosti tak, aby bylo možné reagovat včas, kdykoli se
objeví příležitost dosáhnout v této oblasti na státní či evropské dotace. Z tohoto důvodu považujeme za důležité připravit zásobník rozvojových projektů, které
55
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KULTURA
OBSAH
umožní především v dalším programovém období ondů

uspět v získání dotací

pro rozvoj těchto institucí. udeme také klást důraz na posilování jejich významu
v rámci cestovního ruchu ve městě i v celém regionu.

riority

v oblasti kultury jsou:

Úvod
� zpracování strategie rozvoje kultury ve městě
Správa města
� zachování třísouborové podoby ivadla
aldy a Naivního divadla
Ekonomika
v jejich stávající
podobě a zajištění jejich stabilního rozvoje jako
nejvýznamnějších pro esionálních představitelů živého umění v regionu

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

� rozvoj a stabilizace provozu otanické zahrady a

iberec jako

Kultura
a sport
významných
kulturně
společenských, vzdělávacích a zábavných
institucí města a kraje

Cestovní ruch

� zachování stávajícího rozsahu služeb v oblasti kultury a společenského
Školství a vzdělávání
vyžití poskytovaného
městskými organizacemi
� příprava rozvojových projektů kulturních institucí ve městě a aktivní
Bezpečnost a čistota města
získávání mimorozpočtových zdrojů na jejich rozvoj

Zdraví,
sociální služby
o potřebné
� rekonstrukce
technického
zázemíaa péče
výstavba
nového zázemí
pro umělce

ivadla

aldy s využitím prostředků z ondů

� aktivní politika v oblasti posílení vícezdrojového nancování
kulturních institucí

� podpora zájmové a nekomerční kultury prostřednictvím kulturního
ondu města

� pořádání tradičních akcí či podpora akcí jiných pořadatelů
ánoce, elikonoce, iberecký jarmark, etní setkávání s divadlem,
lavnosti eštědu,

enátská noc a další významné akce
55
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KULTURA
� nalezení optimální ormy spolupráce města a kraje v oblasti podpory
kultury, podpora kulturních akcí, které pomohou k rozvoji služeb
a podnikání v centru

55
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OBSAH
SPORT

SPORT

Sport obecně je velmi přirozenou součástí města Liberce. ODS vždy prosazovala, aby město vytvářelo podmínky pro sportování především v podobě

Úvod
zajištění in rastruktury
a provozně nepodporovalo pro esionální sport. Stejné stanovisko zastáváme i nadále, proto budeme podporovat investice do sportovní

Správa města

in rastruktury, a to jak z rozpočtu města, tak především z dotací ze státního roz-

Ekonomika
počtu a strukturálních
ondů

. Zároveň však před námi vyvstala nová potřeba

související s nancováním především amatérských sportovních klubů a jednot

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

a hlavně nancování sportu mládeže. Legislativní změny zásadním způsobem

Kultura
sport
ovlivnily nanční
toky,akteré
doposud plynuly prostřednictvím nejrůznějších nadací směrem ke sportovním klubům a jednotám z výtěžků hazardních her a loterií.

Cestovní ruch

Tyto změny výrazně posílily příjmy obcí z těchto výnosů a považujeme za nutné

Školství
a vzdělávání
nalézt systém
adekvátního
stanovení objemu a přerozdělení těchto prostředků
směrem ke sportu dětí a mládeže. Sport je jedním ze základních prvků prevence

Bezpečnost a čistota města

sociálně patologických jevů a jako takový si zaslouží naši podporu. Zároveň bu-

Zdraví,
sociální
služby
a péče
o potřebné
deme i nadále
podporovat
rozvoj
sportoviš
při městem
zřizovaných školách, které jsou centry spádových oblastí ve městě a budeme prosazovat jejich co největší
otevření směrem k široké veřejnosti. Liberec již dnes nabízí velmi kvalitní sportovní in rastrukturu, kterou je nezbytné mimo jiné využívat pro pořádání sportovních
podniků s nadregionálním, celostátním, evropským či světovým přesahem. roto
budeme usilovat o pořádání významných sportovních akcí, a to ve sportovním
areálu na eštědu a ve Vesci, na městském stadionu či na Stadionu

isy. Li-

berec musí být také aktivní při podpoře pořádání sportovních akcí v nedalekém
edřichově a izerských horách obecně. romě rozvoje sportovní in rastruktury
55
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SPORT
OBSAH
v Liberci jako takovém budeme podporovat i rozvoj sportoviš právě v edřichově a okolí, která ve velké míře využívají i obyvatelé Liberce.

Chceme se také zabývat možností sportovně zábavného vyžití především
mládeže, ale i široké veřejnosti. Vybudujeme sportovně rekreační areál na Lesní
cestě v Lidových sadech a budeme hledat prostory pro podobné areály i jinde

Úvod
ve městě.
V zimě zřídíme v centru města veřejné kluziště.
Správa města

riority

v oblasti sportu jsou:

Ekonomika
� řešení problematiky nancování sportovních klubů a jednot pracujících
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
s dětmi a mládeží

Kultura arevitalizací
sport
� pokračování
hřiš u škol
� rekonstrukce některé ze stávajících sportovních hal pro míčové sporty
Cestovní ruch
tak, aby se zde mohly konat akce s kapacitou do

diváků

Školství
a vzdělávání
� podpora
pořádání
významných sportovních akcí
� podpora rozvoje sportoviš a souvisejících služeb v edřichově
Bezpečnost a čistota města
např rozšíření běžeckých tratí

Zdraví,využití
sociální
služby a areálu
péče ovepotřebné
� ma imální
sportovního
esci
� rozvoj lyžařského areálu na eštědu vybudování kapacitní sjezdovky místo
současné sjezdovky „ iberecká“, včetně osvětlení pro večerní lyžování

� vybudování volně přístupného sportovně rekreačního areálu na „ esní
cestě“ v idových sadech a hledání dalších ploch pro tento typ areálů
zábavné herní prvky pro starší mládež outdoor tness

� zřízení veřejného kluziště v centru města v zimních měsících
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CESTOVNÍOBSAH
RUCH

CESTOVNÍ RUCH

Liberec je místem s velkým potenciálem k výraznému posílení svého vlivu v oblasti cestovního ruchu.

á své sportovní areály na

ěstském stadionu,

ve Vesci a naÚvod
eštědu a v blízkosti města je i sportovní areál v edřichově. Zároveň jsou zde instituce jako ZOO, otanická zahrada, obě divadla, Oblastní gale-

Správa města

rie a Severočeské muzeum. Liberec návštěvníky osloví blízkostí lesů a hor, stejně

Ekonomika
jako zajímavými
projekty a kulturní nabídkou.

ez čeho se ale neobejde je roz-

šíření a zejména dlouhodobé zkvalitňování služeb tak, aby obstál nejen ve srov-

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

nání s jinými městy a obcemi v České republice, ale i v zahraniční konkurenci.

Kulturapro
a rozvoj
sport cestovního ruchu je především rozvoj doprovodné
líčovým aktorem
in rastruktury a cílená propagace Liberce a celého turistického regionu. ávštěv-

Cestovní ruch

níci města se v něm a jeho okolí musí dobře vyznat, proto je nutné řešit orien-

Školství
a vzdělávání
tační systémy,
turistické
trasy a okruhy, cyklotrasy. Dále musí dostat ucelenou
nabídku turistických atrakcí tak, aby ve městě co nejdéle zůstali. Tomu pomohou

Bezpečnost a čistota města

například kvalitní, ucelená a produktově zaměřená propagace cestovního ruchu,

Zdraví,
sociální služby
a péče o potřebné
turistické balíčky
či množstevní
slevy. Dlouhodobě
jsou veškeré tyto aktivity realizovány často takzvaně od stolu, bez aktivní spolupráce s poskytovateli služeb
v cestovním ruchu. ODS se bude zaměřovat především na komunikaci s poskytovateli služeb, s ubytovateli a pořadateli akcí a na vytváření podmínek, které
umožní rozvoj služeb ke spokojenosti návštěvníků i obyvatel města.
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CESTOVNÍOBSAH
RUCH
riority

v oblasti cestovního ruchu:

� dokončení orientačního systému města, podpora rozvoje turistických
a cyklistických tras

� vytváření a podpora tvorby produktových balíčků a cílené propagace
města a regionu

Úvod s podnikatelskou s érou a rekce na její potřeby v oblasti
� komunikace
rozvoje služeb, podpora města při vzniku chybějících služeb

Správa města

� tvorba propagačních materiálů ve spolupráci s podnikateli v cestovním
Ekonomika
ruchu,
rozvoj lyžařského areálu na eštědu a využití areálu ve esci
� podpora lyžování a cykloturistiky v edřichově a izerských horách
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
� podpora rozvoje doprovodné in rastruktury – in ormační a orientační
Kultura
a sport
systémy,
servisy,
půjčovny, odpočívadla, cyklostojany, úschovny atp
Cestovní ruch
Školství a vzdělávání
Bezpečnost a čistota města
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
OBSAH

OLSTV

VZD L V

valitní vzdělávání je naší dlouhodobou prioritou.

loha města spočívá

zejména ve vytváření podnětného prostředí, ve kterém se naše děti mohou po-

Úvod
zitivně rozvíjet.
Správa města

V uplynulých letech hýbal Libercem především problém v oblasti před-

Ekonomika
školního vzdělávání,
kdy bylo nutné zajistit dostatek míst v mateřských školách.
ODS byla v této věci velmi aktivní a ve volebním období 200 až 2010, kdy měla

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

resort školství na starosti, se podařilo vytvořit více než 400 míst v městských

sport
mateřských Kultura
školách a prostřednictvím
podpory města dalších téměř 00 míst
v soukromých mateřských školách v Liberci. a tuto aktivitu se současnému ve-

Cestovní ruch

dení města nepodařilo navázat, nicméně pomohla z velké části zvládnout nápor

Školství
růstu populační
křivkyaz vzdělávání
let 200 až 2010. Tato populační vlna však nyní přichází
na základní školy a je nutné vyvinout ma imální silí pro zajištění kvalitního vzdě-

Bezpečnost a čistota města

lávání na zemí města a především zajistit dostupnost základního vzdělávání

Zdraví,ssociální
služby
a péčee onutné
potřebné
pro občany Liberce
dostatečnou
rezervou.
školy připravit na budoucí
zvýšený příliv žáků a uzpůsobit jejich kapacitu skutečným potřebám. V tomto
ohledu město zaspalo a nyní musí bezprostředně reagovat a vytvářet nová místa ve stávajícíh základních školách, případně hledat další kapacity ruku v ruce
s kvalitou vzdělávání.

Dlouhodobou snahou ODS vždy bylo a stále je postupné zlepšování vybavenosti a prostředí našich škol. V letech 200 až 2010, kdy byla ODS ve vedení
města, se podařilo kompletně zateplit čtrnáct školských budov a u dalších zaří55
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zení investovat do celkového zlepšení zázemí školy či školky. ODS také prosazovala projekty

řiště u škol, v rámci kterého se podařilo u několika škol ve městě

vybudovat nová více čelová hřiště, která slouží i širší veřejnosti.
né a započaté projekty u Z

loisina Výšina a Z

ámi připrave-

vermova nakonec dokončilo

stávající vedení města. V těchto projektech budeme i nadále pokračovat a hledat
cesty pro zvýšení atraktivity a zkvalitnění zázemí našich škol a školek. ODS také

Úvod
nastavila
a prosadila systém nancování obnovy majetku školské in rastruktury, který přestal být v posledních letech důsledně naplňován a opět se začal

Správa města

zvyšovat vnitřní dluh v oblasti investic do městského školství. Tento nepříznivý
trend jeEkonomika
nezbytné zvrátit i vzhledem k nutnosti zásahů do systému a k vytvoření
dostatečné kapacity. Zároveň budeme i nadále podporovat tzv. měkké projekty,

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

které přispívají ke vzdělávání našich učitelů a zkvalitnění vzdělávacího procesu

Kultura a sport
obecně.
Cestovní ruch

ěsto jako zřizovatel má přímý vliv na předškolní vzdělávání a na základ-

Školství
a vzdělávání
ní školství,
ale musí
hrát aktivnější roli i v oblasti středního a vysokého školství.
Zapojit se do diskuze s Libereckým krajem o síti středních škol a aktivněji se

Bezpečnost a čistota města

podílet na de nování potřeb vzdělávání obyvatel města s ohledem na uplatnění

sociální
služby
a péče o potřebné
na trhuZdraví,
práce ve
spolupráci
s podnikatelskou
s érou ve městě.

ezastupitelná

je také podpora Technické univerzity v Liberci. Chceme vytvářet podmínky pro
spolupráci Technické univerzity na rozvojových projektech města a pomáhat jí
v jejím rozvoji, nebo je institucí, která má nezastupitelnou roli v konkurenceschopnosti celého našeho regionu.

Samostatným tématem v oblasti vzdělávání je problematika volnočasových aktivit dětí a mládeže. ODS bude aktivně spolupracovat s

adou dětí

a mládeže Libereckého kraje a dalšími organizacemi a podporovat zpracování
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OBSAH
a realizaci

oncepce rozvoje volnočasového sektoru dětí a mládeže. Zároveň

se budeme snažit podporu volnočasových aktivit prostřednictvím příslušných
ondů města s ohledem na jejich zaměření.

Naše priority v oblasti školství a vzdělávání jsou:

Úvod
� stabilizace kapacit mateřských škol ve městě
Správa města
� zajištění dostatečné a místně dostupné kapacity základních škol
Ekonomika
� úprava vyhlášky
o spádových obvodech škol na základě dlouhodobých
potřeb města a strategie rozvoje školství ve městě

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

� dodržování systému obnovy majetku školské in rastruktury

Kultura apro
sport
� příprava projektů
získání státních a evropských dotací v oblasti
školství a jejich následná realizace

Cestovní ruch

� spolupráce s ibereckým krajem a místními zaměstnavateli na rozvoji
středníhoŠkolství
školství a vzdělávání

� pokračování projektu „ řiště u škol“
Bezpečnost a čistota města
� podpora echnické univerzity v iberci a vysokých škol na území
Zdraví,zájmových,
sociální služby
a péče
o potřebné aktivit při školách
města, podpora
kulturních
a sportovních
� podpora oncepce rozvoje volnočasového sektoru dětí a mládeže,
stejně jako volnočasových aktivit při městských základních školách
i v rámci základních uměleckých škol a

55
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Z

Č OST

Č STOT

ST

ednou ze základních podmínek kvalitního života je zajištění veřejného
pořádku, bezpečnosti občanů a jejich majetku.

ro naplnění těchto cílů musí

mít státÚvod
a město unkční orgány schopné plnit své koly v rozsahu daném zákonnými normami. Základním orgánem prosazování práva a pořádku, včetně

Správa města

preventivní činnosti na zemí města, je

Ekonomika
nemůže
suplovat koly a činnosti
v zké spolupráci a kooperaci.

ěstská policie Liberec.

ěstská policie

olicie České republiky, musí však pracovat

aším cílem je, aby všechny složky mimo plnění

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

běžných povinností zaměřily svou pozornost především na prevenci při ochra-

Kultura
a sport
ně občanů
a jejich
majetku. Zejména se však zaměříme na zvýšení přítomnosti
strážníků v centru města a v problematických lokalitách Liberce.

Cestovní ruch

Školství
a vzdělávání
vědomujeme
si složitost situace v oblasti nancování potřeb a provozu městské policie.

rovedeme proto důslednou analýzu jednotlivých činností

Bezpečnost a čistota města

policie a na jejím základě vypracujeme plán dalšího směřování.

revenci po-

Zdraví,
sociální
služby
a represi,
péče o proto
potřebné
važujeme
za stejně
důležitou
jako
budeme i nadále podporovat
smysluplné preventivní projekty všech bezpečnostních složek města, jejichž
hlavním cílem je zvýšit bezpečnost v Liberci. sme přesvědčeni, že podporu si
zaslouží také projekt Okrskáři v dalším rozšíření okrsků postupně do těch částí
města, kde se dlouhodobě nedaří řešit problémy především s drobnou kriminalitou a přestupky proti sousedskému soužití. udeme pokračovat v zaměření se
na speci cké potřeby nejvíce ohrožených skupin obyvatel města – seniory, ženy,
děti a mládež. Oblast bezpečnosti města však neřeší pouze policie či strážníci.
edílnou součástí tohoto systému jsou také dobrovolní hasiči a další dobrovolné
55
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MĚSTA
záchranářské organizace, které si rovněž zaslouží naši pozornost.

odpoříme

liberecké dobrovolné hasiče, a to nejenom nančně – nákupem nové techniky,
obnovou hasičských zbrojnic, ale také dalším vzděláváním a školením.

oskyt-

neme odbornou pomoc jednotkám dobrovolných hasičů, ale i ostatním složkám
při zpracovávání a realizaci projektů na čerpání nančních prostředků z různých
dotací a budeme podporovat získávání prostředků z jiných, než městských zdrojů.

Úvod
ODS také vnímá problematiku hazardu, heren v ulicích města. Stanoví-

Správa města

me přechodné období dvou let, ve kterém budeme tolerovat provozování heren

Ekonomika
ve stávajících
provozovnách a v průběhu těchto dvou let určíme pravidla pro
výběr lokalit, do kterých se budou herny koncentrovat.

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

Kultura
a sports těmi, kdo se chtějí podílet na rozvoji svého města
Stojíme
o spolupráci
a aktivně se zapojit do místního života. Za nezbytné považujeme zavádění opat-

Cestovní ruch

ření proti činnostem jednotlivců, kteří narušují sousedské soužití a znepříjemňují

Školství
a vzdělávání
život slušným
obyvatelům
města. Zasadíme se o komple ní řešení problematiky čistoty města, a už se jedná o černé skládky, svoz odpadu, třídění, ale

Bezpečnost a čistota města

i problematiku znečiš ování prostor při venčení psů. rovedeme revizi stávajících

sociální
a péče
o potřebné
prostor pro Zdraví,
volný pohyb
psů, služby
včetně určení
konkrétních
míst a jejich vybavení
stojany s odpadkovými koši a sáčky na odpad.

udeme usilovat o intenzivní

zapojení nezaměstnaných do práce ve prospěch města při udržování čistoty veřejných prostranství a budov například prostřednictvím organizace
práce o.p.s.
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v oblasti bezpečnosti a čistoty města jsou:

� zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich majetku
� zvýšení počtu strážníků v ulicích města
� zlepšení bezpečnosti u škol
� rozšíření separovaného sběru zvýšením počtu kontejnerových
Úvod, včetně nových podzemních kontejnerů pro oblast centra
stanoviš
města a městské památkové z ny

Správa města

� navázání spolupráce s těmi, kteří se chtějí podílet na rozvoji svého
Ekonomika
města
a aktivně se zapojit do místního života
� intenzivně zapojit nezaměstnané do práce ve prospěch města při
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura
udržování čistoty veřejných prostranství a budov, např

Kultura a sport
prostřednictvím
organizace

omunitní práce o p s

� zasazení se o komple ní řešení problematiky čistoty města, a už se
Cestovní ruch
jedná o černé skládky, svoz odpadu, třídění, ale i problematiku

Školství
a vzdělávání
znečiš
ování prostor
při venčení psů, ale především o čistotu města
obecně

Bezpečnost a čistota města
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné
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V předchozích volebních obdobích jsme se zásadním způsobem podíleli na rozvoji sociálních služeb ve městě. Vždy jsme kladli důraz na vytvoření

Úvod
in rastruktury
v sociální oblasti, a to především směrem k péči o naše seniory.
odařilo se vybudovat kvalitní zázemí v našich domech s pečovatelskou služ-

Správa města

bou a domech sociálních služeb.

imo jiné jsme vytvořili

omunitní středisko

Ekonomika
ontakt, rozvíjeli
jsme služby poskytované Centrem zdravotní a sociální péče
a vybudovali jsme nové prostředí pro Dětské centrum Sluníčko. Zároveň to byla

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

právě ODS, která započala v Liberci proces komunitního plánování sociálních

Kultura
služeb a snažila
se o a
desport
nici priorit města v sociální a zdravotní oblasti.
Cestovní ruch

V současné době jsme ale svědky toho, že se z principů komunitního

Školství
a vzdělávání
plánování vytrácí
dvě ze
tří podstatných složek, a to zájmy města a potřeby uživatelů sociálních služeb. ODS bude aktivně zjiš ovat skutečné potřeby v oblasti

Bezpečnost a čistota města

sociálních služeb a na základě těchto potřeb bude v diskuzích de novat priority

Zdraví,
služby
péče o potřebné
města. Zároveň
jsmesociální
přesvědčeni,
že uaprioritních
oblastí je nezbytně nutné zajistit dlouhodobou nanční podporu ve městě poskytovaných sociálních služeb
tak, aby tam, kde je to možné, byly nanční prostředky města vynaloženy skutečně pro potřebné, nikoli jen na podporu poskytovatelů služeb. Organizacím,
které na zemí města poskytují kvalitní služby svým klientům, chceme vytvářet
odpovídající podmínky pro jejich ungování.

Chceme také podpořit aktivity občanů, kteří nejlépe vědí, kde je

chillo-

va pata systému. Smyslem sociální politiky je navázat na podporu občanských
55
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OBSAH
sdružení a jiných skupin, které v dané části Liberce vyvíjejí aktivity pro spoluobčany.

ovažujeme tento trend za pozitivní a posilující rozvoj občanské spo-

lečnosti. Chtěli bychom podpořit vznik dalších nízkoprahových zařízení v těch
částech našeho města, kde dochází k přirozenému setkávání nebo pobytu dětí,
které nemají stejné možnosti jako jejich vrstevníci a jsou často ohroženy sociálním vyloučením. Vnímáme tento krok i jako prevenci proti sociálně patologickým

Úvod
jevům a
následně z toho plynoucí zvýšení bezpečnosti ve městě především pro
naše děti.

Správa města

Ekonomika
Základem je ungující páteř sociálních služeb, která musí být vytvářena
v koordinaci s Libereckým krajem.

ěsto podporuje především bydlení pro se-

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

niory, ale snaží se podpořit i občanská sdružení, která na základě poskytování

Kultura
a pomáhají
sport seniorům žít v domácím prostředí. V tomto směru by
sociálních
služeb
ODS podpořila projekt sdružení ivot 90 umožňující monitoring a podporu se-

Cestovní ruch

niorů v domácím prostředí. V souvislosti se sociálními službami chce ODS také

Školství
a vzdělávání
řešit využití
bývalého
objektu Oblastní galerie ke zřízení spolkového domu pro
setkávání napříč generacemi. abízí se tím prostor pro všechny věkové skupiny

Bezpečnost a čistota města

a různá zaměření. a ungování a náplni tohoto místa setkávání by se mohli po-

Zdraví,
sociální
služby
a péče
o potřebné pro druhé.
díleli všichni,
kteří
mají zájem
udělat
něco smysluplného
Základním kamenem zdravotní in rastruktury našeho města je rajská nemocnice Liberec. ODS trvá na důkladné přípravě rozvojového záměru včetně de nice ekonomických parametrů a to jak s ohledm na investiční náklady a nancování projektu,
tak i sohledem na budoucí provozní náklady. udeme trvat na důkladném ekonomickém vyhodnocení všech možných variant.
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v oblasti zdravotních a sociálních služeb jsou:

� změna nancování kvalitních a potřebných sociálních služeb ze strany
města na dlouhodobé víceleté projekty

� podpora stávajících sociálních služeb v souladu s místními potřebami
komunitní plán města a se střednědobým plánem rozvoje sociálních

Úvod
služeb kraje
� podpora stávajících terénních a ambulantních služeb a jejich
Správa města
zkvalit ování s důrazem na jejich účelnost

Ekonomika zařízení se zvláštním režimem zařízení pro osoby
� podpora pobytového
s psychickými a jinými problémy

Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

� podpora vzniku nové sociální služby regionálního charakteru,

Kultura
a sport
tzv „domácí“
tís ové
péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
� podpora dopl ující péče v terénu s cílem co nejdéle žít v domácím
Cestovní ruch
prostředí a tím předcházet sociálnímu vyloučení

Školstvípracovníků
a vzdělávání
� zvýšení prestiže
v sociálních službách a podpora nových
ošetřovatelských metod

Bezpečnost a čistota města

� podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorů
Zdraví, sociální
službysociálních
a péče o služeb
potřebné
� vznik spolkového
domu a domu
v objektu bývalé
blastní galerie

� podpora součinnosti sociálních a zdravotních služeb – návrhy legislativních
změn, např jednotná metodika zdravotních a sociálních služeb

� odstra ování duplicit a optimalizace poskytovaných služeb
� další rozvoj rajské nemocnice iberec s ohledem na potřeby obyvatel,
kvalitu zdravotní péče a ekonomiku provozu nemocnice
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HLAVNÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Oživíme město
Úvod

Zajistíme bezpečnost a čistotu města
Správa města

Zajistíme
kvalitní a dostupné školy
Ekonomika
Rozvoj a územní plánování, doprava a infrastruktura

Vybudujeme další sportoviště u škol
Kultura a sport
Cestovní ruch

Zrekonstruujeme a zprovozníme objekt bývalé
Školstvína
a vzdělávání
galerie
spolkový dům a dům sociálních služeb
Bezpečnost a čistota města

Snížíme
zadlužení města
Zdraví, sociální služby a péče o potřebné

Zachováme liberecká divadla ve stávající podobě
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Ekonomika
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