Programové prohlášení Rady města Boskovice
ve volebním období 2018 - 2022
Toto programové prohlášení vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady města
Boskovice složené ze zástupců koalice ODS, KDU-ČSL, Volba pro Boskovice s podporou TOP 09,
ČSSD a Boskováci pro období duben 2021 - říjen 2022 volebního období 2018 až 2022.
Prioritou je harmonický rozvoj Boskovic. Vycházíme přitom z tradičního bohatého historického
odkazu, silných stránek města s přihlédnutím k potřebám obyvatel a životním trendům
21. století. Chceme zvýšit prosperitu města, kvalitu života obyvatel a zachovat regionální
význam Boskovic.
Naší snahou je zajistit kvalitní život občanů všech věkových a sociálních skupin v co nejširším
spektru jejich potřeb a zájmů.
Vzhledem k časovému mandátu této koalice jsou v Programovém prohlášení uvedeny
nejdůležitější body a úkoly, které si tato koalice do konce stávajícího volebního období
vytyčuje.
Město, občan, region:
-

budeme vylepšovat úroveň komunikace mezi úřadem a občanem, budeme dbát
na poskytování informací o činnosti městského úřadu a městských organizací.
Zabezpečíme neustálou aktualizaci městských webových stránek, vydávání a distribuci
Boskovického zpravodaje, včetně průběžného informování prostřednictvím elektronických
médií
- podpoříme všechny kroky vedoucí k postupné digitalizaci úřadu
- provedeme aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Boskovice
- v rámci našich možností podpoříme malé a střední podnikatele, zvláště s ohledem
na stávající období, kdy všichni procházíme obdobím krize související s dopadem nemoci
COVID-19
- budeme spolupracovat s Jihomoravským krajem na jím vyhlášených programech
podporujících podnikání
Majetek města, městský rozpočet:
-

zabezpečíme hospodárné a transparentní nakládání s majetkem města
budeme podporovat SMART řešení a postupy
podpoříme stabilizované rozpočty města s průkazným nakládáním s finančními prostředky
budeme pokračovat v participativním rozpočtování
vyžadujeme odpovědné řízení organizací zřizovaných a vlastněných městem

Investice ve městě:
-

zahájíme nutnou intenzifikaci čistírny odpadních vod ve spolupráci se Svazkem vodovodů
a kanalizací

Sport:
-

zabezpečíme dokončení investičního záměru výstavby sportovní haly a vybereme
dodavatele projektové dokumentace této investice
dokončíme rozpracovaný návrh budoucího řešení areálu Červené zahrady
budeme finančně podporovat sportovní oddíly a jejich mládežnická družstva včetně
zajištění grantové podpory akcí vedoucích k aktivnímu sportovnímu vyžití
vylepšíme péči o dětská hřiště a dětská sportovní hřiště ve městě

Zdraví a zdravotní služby ve městě:
-

-

základním cílem je poskytování kvalitní lékařské péče obyvatelům města i regionu
v souvislosti se stavem vývoje financování samospráv a financování zdravotnictví
povedeme jednání o možnostech a potřebách provozování boskovické nemocnice
prioritně s Jihomoravským krajem
chceme pokračovat v postupné modernizaci a obnovování přístrojového vybavení
nemocnice, a to především prostřednictvím dotačních titulů, s cílem zabezpečení
kvalitního chodu nemocnice

Sociální služby:
-

maximálně podpoříme rozvoj poskytování terénních sociálních a pečovatelských služeb
zabezpečíme dovybavení MSSS Boskovice dalšími kompenzačními pomůckami
a technickými zařízeními pro zvýšení komfortu klientů
budeme podporovat činnost Městského klubu seniorů a další seniorská zájmová sdružení
podpoříme mateřská a rodinná centra
prověříme možnosti či případnou nutnost transformace a restrukturalizace MSSS
Boskovice v souvislosti s vývojem zákonných norem a předpisů v sociální oblasti

Kultura a cestovní ruch:
-

zrealizujeme vznik projektové dokumentace obnovy parku u letního kina
podáme žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Národní plán investic ohledně výstavby
komunitního centra s knihovnou
prověříme možnosti dotační podpory výstavby nového komunitního centra s knihovnou
budeme pokračovat v péči o kulturní památky a místně významné objekty
poskytneme podmínky pro rozvoj nových kulturních forem a podporu kulturním aktivitám
propagujících město
udržíme trend v navázané spolupráci s partnerskými městy

Školství:
-

budeme dbát na udržení kvality boskovického školství a rozvoj spolupráce rodiny a školy
podpoříme rozvoj tělesné výchovy v MŠ Boskovice a ZŠ Boskovice
podpoříme rekonstrukci školní zahrady MŠ Lidická

Doprava:
-

podpoříme práce na budování nové dopravní koncepce města s větším zapojením
cyklodopravy
chceme pokračovat v realizaci bezbariérových cest městem
podporujeme výstavbu dálnice či rychlostní komunikace D43, jakožto jediného
smysluplného obchvatu města a spojnice s krajským městem
dokončíme vybudování nové infrastruktury a komunikace v oblasti Podlesí a Milánovy
zrekonstruujeme část ulice Hybešova
uděláme vše pro zahájení výstavby okružní křižovatky ulic Sokolská x Havlíčkova včetně
navazující rekonstrukce křižovatky u evangelického kostela
provedeme další opravy a rekonstrukce městských chodníků
společně s Jihomoravským krajem dokončíme rekonstrukci komunikace v Podhradí

Bezpečnost ve městě:
-

prioritou činnosti Městské policie Boskovice je a bude pořádková služba
zabezpečíme pokračování spolupráce s Policií ČR a aktivní podílení se na cílených
a plánovaných akcích ve všech oblastech působnosti policie s prioritou na požívání drog
zahájíme rekonstrukci části budovy Městského úřadu Boskovice sloužící městské policii
pro vznik nové služebny městské policie, včetně jejího zázemí

Životní prostředí:
- rozšíříme vzniklý inovovaný systém třídění a separace odpadů včetně rozmisťování
separačních kontejnerů
- zabezpečíme pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů
- zabezpečíme výběrové řízení na dodavatele likvidace odpadů ve městě
- podpoříme projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny s ohledem na minimalizaci
uhlíkové stopy
- prověříme možnosti vzniku dalších lokalit pro „květnaté louky“ ve městě, včetně jejich
realizace
- zaměříme se na další postupnou obnovu a úpravu městského mobiliáře
Schváleno na jednání RM Boskovice dne 31. 5. 2021.

