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Programové prohlášení Rady města Kutná Hora na období 2014 – 2018 

 

Preambule 

Rada města Kutná Hora v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu vyjadřuje tímto prohlášením 
společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města Kutná Hora jeho všestranného rozvoje s 
cílem zlepšit kvalitu životních podmínek občanů. 
 
Budeme rozvíjet Kutnou Horu jako město, kde zájmy a potřeby občanů budou zásadní 
pro rozhodování a dění na radnici, přičemž hlavními prioritami bude průhledné hospodaření města a 
transparentnost všech rozhodovacích procesů. 
 
 

Vybrané priority a cíle 

Způsob řízení města 

Chceme absolutně průhledné hospodaření města, což znamená: 

- všechny zakázky města budou zveřejněny na internetu od začátku až do konce svého trvání 

- webové stránky města zpřehledníme tak, aby se v nich uživatelé snadno orientovali 

- radnice bude otevřená podnětům občanů a veřejné kontrole 

- zlepšíme komunikaci radnice s veřejností 

- využijeme ve větší míře možnost získání prostředků z krajských, státních a evropských fondů 

- pro městské zakázky budou vybírány jen firmy s jasnou vlastnickou strukturou 

Ekonomický rozvoj města 

- budeme propagovat město, jako vhodnou destinaci pro investory tak, abychom využili 

průmyslové zóny a vytvořili nové pracovní příležitosti 

- budeme podporovat malé a střední podnikatele a vytvářet rovné podmínky pro všechny 

živnostníky 

- nebudeme zvyšovat ani zavádět nové poplatky pro občany i podnikatele 

- zamezíme dalšímu zvyšování daně z nemovitosti 

- nastavíme trend vedoucí ke snižování zadluženosti města 

- chceme dobré hospodaření s byty a nebytovými prostory 

Doprava 

- postupně budeme opravovat městské komunikace a chodníky 

- budeme usilovat o zlepšení služeb a prostředí v okolí hlavního nádraží 

- budeme řešit problémy s parkováním 

- provedeme zhodnocení a optimalizaci linek MHD 

- zasadíme se o omezení kamionové dopravy v bezprostřední blízkosti centra a obytné zóny 
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Veřejný pořádek a bezpečnost 

- budeme postupně rozšiřovat a modernizovat stávající kamerový systém 

- chceme zlepšovat spolupráci městské policie a Policie České republiky 

- zavedeme důslednou kontrolu míst, kde se sdružují sociálně nepřizpůsobiví občané městskou 

policií 

- podpoříme preventivní činnost v problémových lokalitách 

- zaměříme se na vzdělávací programy a preventivní opatření pro mladistvé a seniory v oblasti 
bezpečnosti, drogové problematiky, alkoholismu a vztahu k životnímu prostředí – čistotě 
města 

Školství 

- podpoříme umístění vysoké školy v Kutné Hoře 

- budeme kontrolovat efektivnost hospodaření a řízení škol 

- podpoříme opatření, která povedou k energetické úspoře ve školách 

- chceme pokračovat v rekonstrukcích a opravách základních a mateřských škol 

- chceme optimalizovat síť mateřských škol s ohledem na demografický vývoj 

Sport 

- zpracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje a podpory sportu v Kutné Hoře 

- chceme vybudovat sportovní halu 

- podpoříme mládežnický sport 

- budeme komunikovat se sportovními kluby 

- pomůžeme s projekty na získávání prostředků z krajských, státních příp. evropských fondů 

- chceme se zasadit o rozvoj sportovního areálu „Na Klimešce“ 

- opravíme a vybudujeme hřiště pro různé volnočasové aktivity 

- vybudujeme skatepark 

- zasadíme se o vybudování cyklostezky a bruslařské dráhy 

Kultura 

- budeme podporovat místní kulturní aktivity (skupiny, spolky) 

- obnovíme park pod Vlašským dvorem 

- budeme podporovat stávající kulturní akce a zároveň podpoříme nově vznikající 

Sociální politika a zdravotnictví 

- budeme usilovat o získání části areálu kasáren od Policie ČR – možnost rekonstrukce na 

startovací byty, bezbariérové byty pro seniory a hendikepované, byty pro matky s dětmi) 

- budeme podporovat domácí péči o seniory a hendikepované 

- budeme stále komunikovat se Středočeským krajem a Oblastní nemocnicí Kolín a.s. 

v záležitosti rozvoje a zkvalitňování zdravotní péče v kutnohorské nemocnici 
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Životní prostředí 

- chceme čisté a bezpečné parky a lepší ochranu městské zeleně 

- zefektivníme oblast odpadového hospodářství 

- zajistíme kvalitní údržbu a úklid města za využití Technických služeb a pracovníků pro veřejně 

prospěšné práce 

- podpoříme obnovu lesů v majetku města, jejich správné druhové složení 

- zpřístupníme příměstské lesy občanům, doplníme je o základní vybavení (lavičky přístřešky, 

naučné stezky) 

Cestovní ruch 

- chceme kvalitní internetovou prezentaci města z hlediska cestovního ruchu.  

- budeme podporovat tradiční akce i vznik nových, které přilákají turisty do Kutné Hory 

- chceme společnou propagaci města se všemi subjekty, které žijí z cestovního ruchu (vlastníci 

památek, provozovatelé služeb, zřizovatelé muzeí apod.)  

- vytvoříme marketingovou značku „Kutná Hora“ – s jasným a jednotným logem, které bude 

spjato s Kutnou Horou a využíváno v rámci jasné a jednotné propagace 

- dobudujeme orientační systém, nejen v historickém centru, nýbrž i v blízkém okolí (údolí 

Vrchlice, Sv. Trojice, Kaňk…) 

- centralizujeme destinační management - propagace města navenek na veletrzích a na státní i 

mezinárodní úrovni jedním subjektem 

- zapojíme okolní města a obce do společné propagace regionu 

- budeme podporovat a rozvíjet Fond cestovního ruchu 

 

 

V Kutné Hoře dne 31. října 2014 

 

 

 

Za Kutnohorskou změnu: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Bc. Martin Starý, DiS. Ing. Tomáš Pilc Radim Fedorovič 

   
 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Mgr. et Bc. Monika Válková Tomáš Gryč Václav Veselý 
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Za ANO 2011: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Josef Viktora Ing. Jiří Kukla Josef Kraus 

   
 

………………………………………… …………………………………………  
Ing. Jozef Králik Martin Morávek  

   
 

 

Za ČSSD: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Zdeněk Hadrovský 

   
 

…………………………………………   
PhDr. Běla Hejná   

   
 

 

 


