Programové prohlášení Rady městské části Brno-Líšeň
pro období 2018-2022

Rada městské části Brno-Líšeň (dále „RMČ"), která je tvořena zástupci České strany sociálně
demokratické (dále „ČSSD"), hnutí ANO 2011 (dále „ANO") a Občanské demokratické strany (dále
„ODS") se zavazuje, že bude po celé volební období 2018 až 2022 prosazovat politiku založenou na
otevřenosti, maximální informovanosti veřejnosti a vzájemné spolupráci v Zastupitelstvu městské
části Brno-Líšeň (dále „ZMČ"). RMČ bude ve své činnosti postupovat tak, aby se naplnily její níže
uvedené cíle v jednotlivých oblastech. Při své činnosti bude intenzivně spolupracovat s odbornými
komisemi RMČ.

Samospráva MČ a transparentní správa

•
•
•

•

•
•

zachováme pořizování audiovizuálního záznamu z jednání ZMČ a budeme pořizovat i
audio záznam zjednání RMČ;
všechna hlasování na jednání ZMČ i RMČ budou jmenovitě zveřejňována;
všechny záznamy z veřejných jednání a hlasování budou uveřejňovány na webových
stránkách radnice;
nahradíme radniční web moderním portálem pro lepší online komunikaci mezi
radnicí a občany, pro přehlednější sdílení informací, snadnější hlášení problémů k
řešení a rychlejší zpětnou vazbu od občanů k aktuálním tématům;
zmodernizujeme elektronickou podobu Líšeňských novin a rozšíříme jejich obsah;
radnice začne komunikovat i na sociálních sítích.

Rozpočet a hospodaření
•

•
•

•

•
•
•
•

zajistíme dlouhodobě udržitelné hospodaření, zodpovědné vůči dalším generacím a
rozpočtově vyrovnané;
zajistíme efektivní plánováni investic pro celé čtyřleté období;
budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních, dbát na jejich kvalitní
přípravu a dohlédneme na důslednou kontrolu plnění uzavřených smluv;
budeme zveřejňovat všechny údaje o veřejné zakázce včetně protokolů a zápisů z
otevírání a hodnocení nabídek; budeme zveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich
dodatky;
zachováme zveřejňování rozpočtu na internetu v „rozklikávací" podobě;
budeme hledat nové zdroje příjmu (transfery od MMB, ze státního rozpočtu a z
fondů EU);
snížíme provozní výdaje budov inteligentním systémem řízení;
nepotřebný obecní majetek nabídneme občanům.

Bydlení a rozvoj městské části

•
•

•

budeme rozvíjet Líšeň jako klidnou rezidenční čtvrť se spoustou zeleně, budeme bránit
dalšímu zahušťování sídliště a výstavbě bytových domů v zástavbě rodinných domů;
budeme usilovat o urychlené přijetí nového územního plánu nebo jeho aktualizaci, který
určí pravidla nové výstavby;
budeme se snažit zachovat výši nájemného s ohledem na ekonomickou situaci VHČ
domy;
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•
•

•
•

•
•

budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu v závislosti na výsledcích bytového
hospodářství;
budeme prosazovat částečnou privatizaci bytového fondu nájemníkům, na základě
podmínek schválených městem Brnem;
budeme podporovat rozvoj bydlení pro seniory: malometrážní bezbariérové byty, domy
s pečovatelskou službou a domovy pro seniory;
budeme pokračovat v elektronizaci pasportu bytového a zavedeme pasport nebytového
fondu včetně plánování a systému oprav;
zpracujeme projekt na využitelnost a udržitelnost budov v majetku obce a představíme
jej ve veřejné debatě;
zahájíme kroky vedoucí ke zrušení SML jako samostatného subjektu a převedení všech
jeho činností přímo pod příslušný odbor ÚMČ.

Veřejný prostor: lepší údržba a bezpečnost

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

zlepšíme údržbu veřejných ploch a zaměříme se na místa vyžadující zvýšenou pozornost:
dětská hřiště, podchody apod.;
zefektivníme organizaci blokových čištění a informovanost o nich;
připravíme architektonickou studii pro rekonstrukci náměstí Karla IV. a zahájíme její
realizaci - v první fázi budeme usilovat o vybudování polyfunkčního domu mezi náměstím
a tramvají (pozemky p.č. 9353/29, 9353/76 a sousedních), který občanům nabídne lepší
prostory pro obchody i služby (např. lékárna, zdravotní středisko, pošta či parkování);
na základě dialogu s občany vypracujeme návrhy a zrevitalizujeme OC Jasmín včetně
přilehlých veřejných prostor;
budeme dál rozvíjet Rokli jako místo odpočinku a sportovního vyžití a vybudujeme zde
veřejné WC;
budeme na základě veřejných debat pokračovat v úpravách stávajících nebo budování
nových parků a ploch pro volnočasové aktivity občanů (Trnkova, Houbalova atd.);
budeme aktivně kontrolovat firmy, které se starají o údržbu zeleně, dohlédneme na
následnou péči při výsadbě nové zeleně;
budeme zadržovat dešťovou vodu a zalévat s ní zeleň;
postavíme nová kontejnerová stání a na vhodných místech podzemní kontejnerová stání;
doplníme městský mobiliář;
budeme klást důraz na řešení veřejného pořádku v problematických lokalitách Líšně a ve
spolupráci s občany Líšně;
zavedeme kamerový systém na ochranu majetku, nikoliv pro sledování občanů, a po
veřejném projednání s občany dotčených lokalit.

Doprava

•
•

•
•
•

budeme realizovat opatření vedoucí ke zklidnění motorové dopravy a omezení tranzitní
dopravy přes Líšeň;
budeme usilovat o propojení Trnkovy a Novolíšeňské a vybudování kruhového objezdu na
křižovatce Holzova Letecká;
vybudujeme nová parkovací místa;
opravíme komunikace Elplova, Zikova a Synkova včetně nových parkovacích míst;
zahájíme jednání o vykoupení pozemku mezi ulicí Elplova - Zikova za účelem vybudování
propojovacího chodníku, parkovacích míst a psího výběhu;
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•
•

•
•
•
•

budeme prosazovat opatření pro větší bezpečnost na silnicích (doplnění zrcadel na
frekventovaných křižovatkách, budování; nových přechodů pro chodce a jejich osvětlení;
budeme usilovat o postupné nahrazení veřejného osvětlení inteligentními lampami, které
sníží náklady i světelný smog;
budeme podporovat výstavbu samostatných cyklostezek, opravu povrchu a oddělení pěší
a cykloturistiky v Mariánském údolí;
budeme pokračovat v budování prošlapových chodníků;
budeme vystupovat pro zahájení rekonstrukce komunikace a kanalizace Ondráčkova;
budeme podporovat rozvoj veřejné i sdílené dopravy.

Školství
•

•
•
•
•
•

budeme finančně podporovat líšeňské školy, aby si mohly dovolit udržet či přivést kvalitní
pedagogy i zahraniční lektory;
zajistíme podmínky pro existenci dostatečných kapacit pro předškolní děti od 3 let;
budeme pokračovat v rekonstrukcích a zvelebování našich mateřských a základních škol;
připravíme projekt pro opravu ZŠ Pohankova;
budeme pokračovat v opravách ZŠ Horníkova;
budeme pokračovat v modernizacích a rekonstrukcích školních jídelen.

Zdravotnictví

•
•
•
•

budeme pokračovat v rekonstrukci polikliniky a zlepšíme její údržbu;
budeme řešit parkování pacientů před poliklinikou Horníkova;
budeme usilovat o zřízení pečovatelské a asistenční služby Líšeň;
aktivně budeme shánět potřebné lékařské specialisty.

Sociální oblast

•

pro seniory vytvoříme podmínky pro společenské celodenní centrum s vzdělávacími a
zábavními programy a workshopy, podpoříme zachování dvou Senior Pointů a vytvoříme zde
bezplatné poradny.

Kultura, sport a spolky

•

•
•
•
•
•

III.

zachováme podporu líšeňským spolkům a klubům, zejména těm rozvíjejícím místní kulturu,
tradice, veřejný prostor a sport mládeže nebo přispívajícím k řešení místních sociálních
problémů;
promyslíme víceleté financování a zjednodušíme schvalování dotací nejdůležitějším
pravidelným akcím v Líšni, posílíme hlas občanů při jejich rozdělování;
v rámci finančních možností budeme pomáhat s rekonstrukcí stávajících a budováním nových
sportovišť;
pro líšeňské spolky a občany zrekonstruujeme budovu Orlovny;
podpoříme zřízení stálé expozice líšeňské historie a tradic;
zasadíme se o připomínku bojovníků za svobodu formou pamětní desky.

Závěrečná ustanovení

Toto prohlášení je veřejně přístupným dokumentem.
Všechny koaliční strany se zavazují toto prohlášení všemi silami naplňovat, respektovat a podporovat
dohodnuté personální složení výkonných funkcí.
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Každá změna tohoto prohlášení musí mít písemnou podobu.
Prohlášení je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, přičemž každá z koaličních stran obdrží jedno
vyhotovení.

Prohlášení obsahuje čtyři číslované stran.
Prohlášení nabývá účinnosti podpisem zástupců všech tří koaličních stran.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta (ČSSD)

Ing. arch. Iva Kremitovská, 1. místostarostka (Hnutí ANO 2011)

JUDr. Martin Příborský, 2. mís^óstarosta (ODS)

Oldřich Lupečka, radní (ČSSD)
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