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Příloha č. 1 Koaliční smlouvy 2018 – 2022 
  

KOALIČNÍ  PROGRAM  2018 – 2022 
 
 

1. Rozpočet města 
 

Hlavní zásadou při hospodaření města bude nezvyšovat zbytečně jeho 
zadlužení. Již sjednaný úvěrový rámec města bude využit pouze na smysluplné 
investiční projekty, které budou sloužit občanům. Zasadíme se o průhledné, 
občanům srozumitelné, financování a transparentní rozdělování peněz. 

Rozpočet města bude připravován v přehledné podobě i s podrobným 
komentářem, pro členy rady a zastupitelstva města bude v co nejkratší době 
zpřístupněn v digitální podobě s přímým přesměrováním na detailní položky. 
 
 

2. Územní plán 
 

Smluvní strany se dohodly na vytvoření nové komise Rady města, která se 
bude zabývat územním plánováním. V rámci územního plánování budeme dále 
prosazovat:  

- podporu výstavby rodinných domů (zasíťované pozemky) a výstavbu 
startovacích bytů pro mladé 

- koncepční dořešení prostoru po bývalé Primoně, stejně jako i dalších 
zájmových lokalit ve městě  

 
 

3. Investice 
 

Při dodržení zásad uvedených v bodech 1 a 2 se budou investice řídit 
následujícími pravidly: 
- bude vytvořen seznam priorit, podle kterého se bude postupovat při 

zajišťování finančních prostředků i při jejich realizaci 
- zlepšit informovanost občanů o stavu připravovaných a realizovaných 

investic 
- zajistit co možná nejvyšší finanční podporu projektů ve městě s využitím 

grantů z centrálních a regionálních zdrojů, přitom zapojovat i menší 
projekty 
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- sestavit harmonogram oprav chodníků a místních komunikací dle 
skutečné potřeby 

 
 

4. Doprava a parkování 
 

Doprava a s ní související parkování jsou důležitým faktorem rozvoje města, 
bude na ně proto kladen přiměřený důraz. Hlavními prioritami budou: 

- koncepční řešení systému parkování ve městě včetně parkování v areálu 
u Billy 

- revitalizace Nového náměstí včetně návrhu parkovacích opatření 
- bezpečné přechody, dořešit veřejné osvětlení i mimo hlavní komunikace 
- koncepce cyklodopravy ve městě včetně dořešení cyklostezky do Rybníka 
- posouzení dopravní obslužnosti města veřejnou dopravou, přitom 

seriózně vyhodnotit dopravní obsluhu jednotlivých částí (Borek, Křib) 
- donutit investora rekonstrukce železniční uzlu k řešení protihlukových 

opatření a stavební technologie, které budou přijatelné pro město 
- zintenzivnit spolupráci s ŘSD na přípravě obchvatu města (přeložky I/14) 

ve spojení s přivaděčem na D 35 
 
 

5. Systém odpadového hospodářství 
 

Vzhledem k novým zákonným opatřením je řešení systému odpadového 
hospodářství velmi důležité a nesnese odkladu. Hlavními zásadami v této 
oblasti budou: 

- přehodnotit záměr na kompostárnu a vytvořit urychleně koncepci 
nakládání s odpadem k roku 2024 včetně úvahy o likvidaci odpadu 
spalováním 

- zavedení finančního zvýhodnění svozu komunálního odpadu při třídění 
v domácnostech (např. barevné pytle), obnova stávajících sběrných míst 

 
 

6. Televizní signál a rychlý internet 
 

Pro všechny projekty vztahující se k digitalizaci styku s úřady i 
bezpečnostním systémům je infrastruktura pro přenášení rychlého datového 
spojení velmi důležitá. Doposud je zavedena v některých sídlištích, zbytek 
města ji postrádá. Naší snahou bude využít všech dostupných státních 
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programů při rozšiřování sítě optických vláken při každé rekonstrukci veřejných 
komunikací. 

U pozemního televizního signálu se město zasadí o to, aby za občany 
vyřešilo problémy s jeho příjmem, které jsou způsobeny rušením jinými sítěmi i 
geografickou polohou města. 
 
 

7. Kultura 
 

Podpoříme rozvoj kulturních tradic v České Třebové, přitom budeme 
prosazovat: 

- projekt rozšíření prostor městské knihovny (nová městská knihovna) 
- řešení nových prostor pro Dům dětí a mládeže 
- revitalizaci letního amfiteátru Javorka 
- definitivní rozhodnutí o záměru vybudovat trampské muzeum 
- instalaci klimatizace do Kulturního centra 

 
 

8. Školy 
 

Podpoříme rozvoj vzdělávání ve městě i stavební úpravy školních budov. 
Přitom chceme: 

- dokončit modernizaci budov mateřských a základních škol 
- podpořit rozvoj a modernizaci školních sportovišť, postupnou 

rekonstrukci školní tělocvičny na Skále 
- zřídit a obsadit pozici společného IT manažera pro českotřebovské 

základní a mateřské školy 
- podpořit vznik konsorcia firem Českotřebovska, které by rozšířilo 

spolupráci základních a středních škol a zaměstnavatelů 
 
 

9. Parky a životní prostředí 
 

Hlavními akcemi, na které budeme klást důraz, tu budou: 
- údržba, úprava a rozvoj parků ve městě, vytvoření nových zón pro 

odpočinek i na sídlištích 
- rekonstrukce, případně vybudování nových herních prvků v parcích, 

bezpečných dětských hřišť 
- revitalizace parku Zámostí, případně dalších 
- sociální zázemí v Javorce (WC), zázemí hudebního pavilonu 
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10. Sport a zdraví 
 

I sport a podpora zdravého životního stylu mají v našem městě dlouholetou 
a úspěšnou tradici. Našim cílem zde bude v následujícím období: 

- podporovat koncepčně rozvoj a údržbu sportovišť ve městě 
- dokončit zázemí u atletického stadionu Skalka 
- rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rozšíření o saunu, aqua prvky a 

další služby, přitom posoudit i letní využití areálu 
- Singletrack Glacensis  
- revitalizace sportovního areálu Hory 
- dořešit sportovní areál Benátky 
- řešit odpočinkovou zónu a koupaliště, vyhodnotit vliv nového závodu 

Techplastu na lokalitu Křivolík a pak o ní rozhodnout 
 
 

11. Bezpečnost ve městě 
 

Bezpečnost vnímáme jako důležitý prvek pro rozvoj města a život v něm. 
Proto budeme podporovat: 

- rozšíření kamerového systému města dle potřeb 
- vytvoření pocitové mapy 
- podpora Naděje Borek včetně zlepšení podmínek pro její práci (granty) 
- řešení regulace hazardu 

 
 
 

12. Sociální oblast 
 

Zde jsme se shodli na následujících principech: 
- zhodnotit možnost zřízení komunitního bydlení pro seniory 
- plně využívat byty zvláštního určení č.p. 1400 a 2000 
- rozšiřovat spektrum služeb pro seniory 
- spolupráce sociálních služeb s externími organizacemi 
- posoudit vytvoření podmínek pro poskytování respitní péče v rámci 

sociálních služeb města 
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13. Vstřícnost k rodinám s dětmi 
 

V této oblasti budeme prosazovat níže uvedené záměry: 
- rodinné pasy, rodinné vstupné, rozvoj dětských hřišť 
- zproštění poplatku za odpady pro malé děti 
- podpora Rodinného centra 

 
 

14. Městské společnosti 
 
 Chceme, aby bylo řízení městských společností průhledné a aby o nich 
měly přehled nejen koaliční strany, ale také opozice. Proto jsme se shodli na 
níže uvedených principech: 

- dozorčí rady městských společností budou pětičlenné, po jednom 
zástupci v nich bude mít každý z koaličních partnerů a jedno místo bude 
vyčleněno pro zástupce opozice 

- 2 x ročně předkládat stručné zprávy o činnosti městských organizací 
zastupitelstvu města 

- urychleně posoudit varianty dalšího provozu krematoria 
- vyhodnocení práce jednatelů městských společností 

 
 
 


