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V Boskovicích 26. února 2019 

 

Toto programové prohlášení vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady města 

Boskovice složené ze zástupců koalice ODS, ANO 2011, STAN A SPORTOVCI BOSKOVICE, Volba 

pro Boskovice s podporou TOP 09 a Boskováci pro volební období 2018 až 2022.   



Programové prohlášení rady města Boskovice 
Pro volební období 2018 až 2022 

Strana 2 / 3 

Transparentní přístup 

Rada města se tímto programovým prohlášením zavazuje k transparentním principům řízení 

města Boskovice, které v sobě zahrnují otevřenou diskusi napříč celým politickým 

spektrem, odbornou veřejností a obyvateli města Boskovice a místních částí Bačov, Hrádkov, 

Mladkov a Vratíkov.  

Oblasti zájmu 

Během volebního období 2018 až 2022 je potřebné řešit celou řadu menších či větších úkolů. 

Hlavní oblasti zájmu, které se vedení města pro toto volební období rozhodlo prioritně řešit, 

jsou následující. 

1 Udržitelné financování 

Vedení města se hned po svém nástupu začalo intenzivně zabývat revizí financování 

jednotlivých kapitol rozpočtu a hledání nových prostředků pro podporu dlouhodobě 

plánovaných investičních akcí. Odpovědné a v budoucnu udržitelné financování je naší hlavní 

prioritou. Stojíme před rozhodnutím, které investiční akce lze realizovat, které lze připravovat 

a které budou muset být posunuty na pozdější období. Realizaci těchto investic hodláme 

zabezpečit nejen vlastními příjmy města, ale i prostřednictvím úvěrů. Současně bychom 

v maximální míře chtěli využívat zdroje z dotačních programů, aby se nám podařilo realizovat 

co nejvíce projektů v níže uvedených oblastech. 

2 Kultura 

Město Boskovice je historicky spjato s kulturou a toto dědictví bychom chtěli dále rozvíjet a 

zpřístupňovat všem spoluobčanům. Postaráme se o další zvelebování kulturních stánků jako 

je areál letního kina a budova Sokolovny. Hodláme zahájit výstavbu komunitního centra s 

knihovnou, které poskytne adekvátní prostory a podmínky pro rozvoj nejen čtenářské obce, 

ale stane se také místem pro setkávání občanů. Připravíme nová pravidla pro rozdělování 

finančních prostředků spolkům. 

3 Sport 

Vytvoříme zadání pro následnou výstavbu sportovní haly, jejíž deficit vytlačuje některé sporty 

z Boskovic do okolních obcí. Budeme jednat o možnosti výkupu pozemků v Červené zahradě. 
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Ve spolupráci se sportovci zpracujeme urbanistickou studii dlouhodobého rozvoje celého 

areálu Červené zahrady. Budeme pokračovat ve stavbě a rekonstrukci dětských hřišť.  

4 Zdravotnictví a sociální služby  

Nemocnice Boskovice je součástí páteřní sítě lůžkových zdravotnických zařízení 

Jihomoravského kraje.  Našim cílem je dlouhodobě udržitelný provoz nemocnice v rukou 

města za podpory Jihomoravského kraje a státu. Vzhledem ke zvyšování průměrného věku 

populace se chceme zaměřit na zlepšování sociálních služeb a podporovat výstavbu nových 

domů a bytů.  

5 Životní prostředí 

Jedním z hlavních úkolů města v oblasti životního prostředí je postupné snižování skládkování 

komunálního odpadu, a tím přispívat ke snižování ekologických zátěží produkovaných 

člověkem. Chceme inovovat současný systém sběru a třídění odpadů ve městě zvýšením 

separace a snížením skládkovaného odpadu.  Hlavním cílem by měl být dlouhodobě udržitelný 

systém financování jak ze strany města, tak i jeho občanů.  Dalším úkolem je intenzifikace 

čistírny odpadních vod, bez níž není možný další rozvoj města.  Jako dobrý projekt pro udržení 

čistého ovzduší ve městě chceme zachovat fungující systém centrálního zásobování teplem. 

6 Doprava 

Doprava v našem městě se postupně dostává na maximální hranici vytíženosti.   Našim cílem 

je zavádění dílčích opatření, která povedou ke zlepšení průjezdnosti městem s potřebnou 

úpravou křižovatek v lokalitách Hybešova, Sokolská, Havlíčkova, Nádražní.  Důsledně se 

zasadíme o zvýšení kapacity parkovacích míst, především v místech s novou zástavbou 

budeme trvat na vybudování  parkovacích zón.  


