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        STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ(STAN) 

VOLEBNÍ PROGRAM 

 PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 2016 

 

 

 

Veřejnosti otevřený a partnerský Pardubický kraj 

 

Ú V O D 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ JDOU DO KRAJSKÝCH VOLEB SAMOSTATNĚ 

Starostové, místostarostové, radní a zastupitelé, kteří spravují naše obce a města, získali ve 
svých funkcích dostatek zkušeností s  veřejnou správou na komunální úrovni. Při své práci, 
kterou mnozí z nich vykonávají několik volebních období, se v první řadě zodpovídají svým 
spoluobčanům a svému svědomí, nikoli stranickému aparátu. Tyto skutečnosti jsou 
nejlepším předpokladem pro správu kraje a jeho efektivní řízení. 

V říjnových krajských volbách si zvolíte své zástupce, kteří budou po čtyři roky hájit Vaše 
zájmy v krajském zastupitelstvu. Rozhodnete o tom, jak peníze z daní co nejlépe poslouží 
rozvoji kraje. O Vaši přízeň se opět budou ucházet politické strany, které působí na politické 
scéně již řadu let. 

ZKUSTE  ZMĚNU - VOLTE STAN 

PATŘÍME DO VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 

STAROSTOVÉ JSOU AKČNÍ UŽ 12 LET 

Hnutí STAN, tedy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, vzniklo v únoru 2009, pět let po po založení 
Hnutí nezávislých starostů v roce 2004. Pod tímto názvem hnutí kandidovalo v krajských 
volbách roku 2008 v šesti krajích. Ve volbách roku 2012 jsme získali ve spojení s TOP 09 tři 
místa v krajském zastupitelstvu. 

Důvodem vzniku organizovaného hnutí starostů bylo rozhodnutí změnit nespravedlivé 
přerozdělování daňových příjmů státu obcím a menším městům, kdy získávala Praha na 
jednoho svého občana 6,5 x vyšší částku, než malá obec. To se starostům podařilo změnit a 
dnes je rozdíl „jen“ poloviční. Prosadit tak zásadní změnu v systému rozdělení daní ve 
prospěch menších sídel předtím žádná vládní strana nedokázala. 
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PROGRAMOVÉ SMĚŘOVÁNÍ      

Hnutí STAN chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na demokratická 
pravidla  vládnutí. Naším cílem je rozvoj podmínek pro výkon místní a regionální samosprávy 
na nejnižším stupni samospráv, opírající se o právní a fungující stát. Tak, aby samospráva 
mohla ve své každodenní práci reagovat přímo na potřeby  lidí. 

Hnutí prosazuje omezení byrokracie, decentralizaci výkonu veřejné moci, potírání korupce a 
zneužívání moci. Usiluje o obnovení důvěry spoluobčanů v právní řád, zkvalitnění zákonů a 
vymahatelnost práva. Výkon veřejných funkcí považuje hnutí STAN za skutečnou službu 
občanům.  

V otázkách národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazuje hnutí principy 
individuální odpovědnosti občanů a jejich rovných šancí. STAN hájí tržní principy s nezbytným 
sociálním akcentem. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je samozřejmostí. V oblasti 
rozpočtové a daňové politiky hnutí STAN požaduje vyrovnané hospodaření s veřejnými 
prostředky a provedení nezbytných důchodových a sociálních reforem.  

Do státní a veřejné správy hnutí prosazuje osobnosti schopné, zodpovědné a sebevědomé. 
Takové, které dokážou převzít odpovědnost nejen samy za sebe a svou rodinu, ale i obec, 
kraj, stát a život budoucích generací.  

Hnutí svým působením rozvíjí kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život jako 
nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí a usiluje o 
zachování kulturního dědictví pro budoucí generace.  

HNUTÍ STAN V PARDUBICKÉM KRAJI 

V Hnutí Starostové a nezávislí v Pardubickém kraji nás je více než 150 členů a registrovaných 
příznivců. Jsou to většinou nezívislí starostové a místostarostové obcí a měst, radní, 
zastupitelé a regionálně známé osobnosti veřejného života. Víme, co rozvíjet a co změnit, 
aby náš kraj byl bezpečným domovem, dobře sloužícím svým obyvatelům, nám všem. 
Zajistíme, aby náš kraj využil všech svých možností k uskutečnění tohoto cíle. 

 
 

 „U M Í M E  V É S T  O B C E  A  M Ě S T A,  P A T Ř Í M E   I  D O   V E D E N Í  K R A J E”  
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Starostové a nezávislí Pardubického kraje  
Volební témata pro krajské volby 2016 

 

Zásadní programové oblasti hnutí STAN v Pardubickém kraji: 

 

Finance 

„Rozpočtově zodpovědný kraj, který hájí skutečné potřeby svých občanů.“ 

- Budeme silněji oslovovat zákonodárce a usměrňovat jejich rozhodování v obou komorách 

Parlamentu ČR. Cílem je prosazovat skutečné potřeby občanů, ke kterým máme blízko. Kraje 

mají ústavou garantované právo ovlivňovat iniciativu zákonodárců podle potřeb “zdola”., tak 

jej využijeme. 

- Postaráme se o pružné a efektivní využívání dotací z EU a národních zdrojů - zaměříme se 

na projekty směřující k modernizaci silnic a na ty, co snižují provozní výdaje kraje. Konkrétně 

budeme usilovat o navýšení financování vyšší bezpečnosti na komunikacích II. a III. třídy, 

procházejících obcemi a městy.  Včasnou přípravou a plánováním projektů financovaných 

z různých fondů ušetříme dost peněz. 

- Zrevidujeme hospodaření všech příspěvkových organizací kraje včetně uzavřených 

smluvních vztahů. Cílem je, abychom krajské výdaje dostali více pod kontrolu  a abychom je 

vynakládali a přerozdělovali účelněji.  Výsledkem bude konsolidace majetku kraje a plán 

obnovy majetku kraje.  

Zdravotnictví 
 

 „Dostupnost zdravotnické péče pro občany celého Pardubického kraje.“ 
- Budeme podporovat rozvoj všech pěti nemocnic akutní péče, jež dnes tvoří jednu akciovou 

společnost Nemocnice Pardubického kraje. Prioritou je stabilizace zaměstnanců a rozvoj 

všech jejich současných oborů péče. Formou náborových a stabilizačních příspěvků pro 

mladé lékaře popodříme jejich nástup do nemocnic. 

- S ohledem na rostoucí počet seniorů vyššího věku klademe důraz na koncepci a rozvoj 

následné péče v Pardubickém kraji,  především v Léčebnách dlouhodobě nemocných. Cílem 

je důstojná dlouhodobá péče. 

- Podporujeme obnovení statutu traumatologického a onkologického  centra v Pardubické 

nemocnici, Nemocnice Pardubického  kraje, a. s. 

- Chceme snížit počet hospitalizací našich občanů v zařízeních mimo Pardubický kraj. 

 - V některých menších městech chceme  zlepšit  dosud nedostatečně zajištěné  ambulantní 

odborné péče a to především v oboru neurologie, psychiatrie a alergologie. 
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Doprava   
 

 „Nákladní a tranzitní doprava musí pryč z center měst a obcí.“ 
- Zasadíme se o to, aby byly komunikace 1. třídy osazeny smysluplným dopravním značením, 

které v rámcí možností odkloní tranzitní nákladní dopravu mimo naše města a obce. 

- Postaráme o kvalitní a bezpečně sjízdné komunikace 2. a 3. Třídy dalšími opravami. 

- Prosadíme urychlení zahájení výstavby rychlostní komunikace D 35 ve směru od Opatovic 

nad Labem do Ostrova a dále do Janova.  

- Zasadíme se o urychlení zahájení výstavby dálničních přivaděčů k budované páteřní 

komunikaci D 35 v celé její trase v našem kraji od Opatovic nad Labem po Janov. Jedná se 

např. o obchvat Holic, obchvat Časů, Moravské Třebové.  

- Vyladíme provázanost spojů veřejné autobusové a městské dopravy a železniční dopravy, 

aby vyhovovaly potřebám škol a institucí. 

- Budeme prosazovat sjednocení jízdného ze všech částí krajského města a přilehlých obcí do 

centra Pardubic . Cílem je docílit maximální využívání městské hromadné dopravy a 

nezatěžovat centrum osobní dopravou. 

 

Školství a kultura   
 

„Školy musí zůstat dostupné i v malých obcích” 
- Budeme prosazovat zachování málotřídních škol v malých obcích. Zpracujeme analýzu 

dostupnosti základních škol pro děti od 1. do 5. třídy. Cílem je obhájit dostupnost  I. stupně 
školou povinných dětí v malých obcích. 
- Budeme intenzivně rozvíjet regionální technické vzdělávání. Cílem je ve spolurpáci s 
podnikateli a firmami zatraktivnit učební obory formou finančních pobídek a benefitů.  

- Pro podporu maturitních technických odobrů rozvineme spolupráci se stavovskými 
organizacemi (KHK, ČKAIT, SPS), úřady práce a zaměstnavateli  

- Zapojíme se do projektu ministerstva školství zaměřeného na změnu financování 
regionálního školství. Cílem je zlepšit finanční podmínky učitelů a materiální vybavení škol. 

- Budeme podporovat a prezentovat kulturně společenské, sportovní a další aktivity místních 
sdružení a spolků  

- Pomůžeme místním samosprávám v další obnově nemovitých kulturních památek – kde? 
 

 
Regionální rozvoj, cestovní ruch, sport, evropské fondy  
 

„Vrátíme Pardubický kraj na pozici lídra v oblasti sportu a zdravého životního 
stylu jeho obyvatel.“ 
- Všechna města a obce Pardubického kraje zapojíme do tvorby a naplňování nezbytných 
plánovacích a strategických dokumentů na základě rovnoprávných, korektních a 
partnerských vztahů.  

- Budeme aktivně vyhledávat možnosti využití dotačních titulů všech poskytovatelů a 
vytvářet podmínky pro jejich rychlé uplatnění v našem kraji.   

- Rozvineme intenzivnější spolupráci se sousedními kraji, například při rozvoji pardubicko – 
hradecké aglomerace. 
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- V turistických oblastech kraje nastavíme efektivní systém řízení a financování cestovního 
ruchu a strategii rozvoje. Cílem je větší propojení informačních center na území celého 
Pardubického kraje. Kraj bude hlavním metodickým pomocníkem informačních center. 

- Zvýšíme podporu v oblasti sportovních a volnočasových aktivit od největších měst až po 
nejmenší obec na celém území Pardubického kraje 

- Zajistíme možnost rozvíjet pro sportovní a volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny 
a podpoříme zapojení handicapovaných spoluobčanů. 

 
Majetek a investice  
 

„O budovy a majetek kraje budeme pečovat jako řádní hospodáři.”  
- Provedeme kontrolu všech nemovitostí v majetku Pardubického kraje včetně nemovitostí 
svěřených příspěvkovým organizacím. 
- Zhodnotíme funkčnost, energetickou náročnost a potřeby oprav nemovitého majetku  
  (budov). 
- Zpracujeme plán oprav, zahrneme do něj i nové pořízení nemovitostí v případě potřeby. 
- Při opravách budeme dbát na zajištění kvalitního stavebního dozoru s důrazem na kvalitní 
práci zhotovitele. 
- U budov, které se stanou nepotřebnými, budeme včas hledat nové vhodné využití či prodej 
a budeme postupovat transparentně. 
- Budeme pokračovat v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi a chodníky mezi 
krajem a obcemi, státem a fyzickými osobami dle skutečného stavu. 
 

Životní prostředí 
 

„Zajistíme ještě větší ochranu vody a půdy.” 
- Zvýšíme ochranu vodních zdrojů a zadržení vody v krajině proti suchu. Zamezíme tím 
škodám na majetcích a ohrožování životů obyvatel. 

- Zejména ve venkovských obcích podpoříme využívání levnějších a přírodě blízkých     
technologií čištění odpadních vod. Cílem jsou nižší provozní náklady a nižší stočné. 

- Zajistíme důslednou kontrolu využívání dotací, které jsou poskytované na šetrné 
hospodaření na zemědělské půdě. Cílem je obnovení schopnosti půdy zadržovat vláhu a 
zachovat ji úrodnou pro další generace. 

- Podpoříme regionální produkci potravin, budeme podporvat zakládání a obnovy 
rybochovných rybníků, ovocných sadů, zelinářství a včelstev.  

- Zasadíme se o snižování emisí a imisí a o dotační podporu pro využití obnovitelných zdrojů 
energie - půdy, vody a vzduchu. Podpoříme investice do tepelných čerpadel. 

- Podpoříme změny zákona o odpadech, které budou směřovat proti neopodstatněnému 
zvyšování úložného na skládkách a tím i poplatků občanům. 

- Podpoříme energetické využití odpadů pyrolýzou. 
- Podpoříme likvidaci bioodpadů v místě jejich vzniku, osazování zeleně podél cest v souladu 

s územním systémem ekologické stability, podpoříme kroky pro zlepšení prostupnosti 
krajiny.  

- O životním prostředí budeme se spoluobčany více mluvit. Budeme je více motivovat k 
lepšímu třídění odpadu a k ochraně krajiny osvětou a zážitkovými programy.  
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Sociální oblast 
 

„Přibližme péči všem, kteří ji potřebují, a vytvořme podmínky těm, kdo jsou 
ochotni se postarat.“ 
- Zaměříme se na budování menších seniorských center rodinného a vytvoříme jim možnost 
využít sociální služby v místě bydliště nebo v jeho nejbližším okolí. 

- Rozšíříme podporu domácí a rodinné péče pomocí asistenčních, pečovatelských a 
odlehčovacích služeb. Cílem je, aby lidé měli možnost strávit stáří co nejblíže své rodině a 
komunitě. 

- Zajistíme metodickou pomoc obcím i rodinám v oblasti sociální péče. 
- Podpoříme činnost organizací a spolků a rozšíříme tak příležitosti, které umožní dětem 
aktivně trávit volný čas. 

- Budováním startovacích bytů a zapojením terénních služeb pro sociálně znevýhodněné 
mladé lidí zvýšíme jejich šance pro úspěšný vstup do života 

- Zajistíme vyšší dostupnost poradenských, podpůrných a právních služeb a vytvoříme 
mechanismus pro koordinaci a rychlou podporu. Tím přiblížíme sociální pomoc všem 
potřebným. 

 
 

Bezpečnost 
„Více bezpečí pro naše spoluobčany” 
- Rozšíříme spolupráci s bezpečnostními složkami pro zajištění bezpečnosti osob, majetku a 
veřejného pořádku  
- Klademe důraz na rozvoj prevence kriminality i v menších městech a obcích.  Ve spolupráci 
s ministerstvem vnitra budeme prosazovat navýšení počtu policistů na Obvodních 
odděleních  
- Budeme finančně významněji podporovat materiálně technické vybavení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a nestátní neziskové 
organizace a občanská sdružení, která doplňují svojí činností profesionální složky 
integrovaného záchranného systému. 
 
 

 
 „U M Í M E  V É S T  O B C E  A M Ě S T A,  P A T Ř Í M E   D O   V E D E N Í  K R A J E”  
 


