Plnění koaličního programu v roce 2011
Přepis koaličního programu na období 2010-2014, který je doplněn komentáři (kurzívou), jež
vyhodnocují jednotlivé programové oblasti. Koalice na českobudějovické radnici je tvořena hnutím
Občané pro Budějovice (15 zastupitelů ze 45, 4 radní z 11), Českou stranou sociálně demokratickou
(10 zastupitelů, 5 radních) a TOP 09 (5 zastupitelů, 2 radní).

Správa města, magistrát, komunikace a zapojování veřejnosti:
-

-

-

-

-

Otevřený magistrát; maximální důraz na otevřenost a komunikaci; studentský parlament, seniorský
senát;
o Zveřejňování všech smluv uzavřených městem od 1. 1. 2011 na webových stránkách (a
zveřejnění důležitých smluv dlouhodobých uzavřených předtím).
o Pouze v Českých Budějovicích jsou přístupné neveřejné materiály pro jednání rady města i
všem zastupitelům.
o Zveřejňování zápisů z jednání komisí rady města na webu města.
o Zřízen seniorský senát i studentský parlament jako poradní orgány rady města; první
zasedání studentského parlamentu bude v únoru.
Zefektivnění činností magistrátu (včetně snižování provozních nákladů a organizačních změn);
o Zrušen odbor vnitřních věcí a jeho kompetence převedeny pod odbor tajemníka, vytvoření
útvaru hlavního architekta si nevyžádalo žádné mzdové náklady navíc.
o Reorganizace odboru správy sportovních zařízení – úspora mzdových nákladů.
Uživatelsky „přátelštější“ internetové stránky města a další elektronizace služeb radnice;
o Zatraktivnění úvodní stránky webu. Zadáno zřízení nového volnočasového portálu. Vylepšení
obsahu stávajících portálů i hlavního webu. Práce na webu na dlouhou trať, stále pokračují:
v přípravě zavedení vyhledávání prostřednictvím Googlu, pracuje se na Bludném kameni
(průvodce občana úřadem), zvažuje se zavedení interaktivních formulářů. Výhledově zcela
nová grafika a struktura.
o Nová služby Hlášení závad, kde mohou občané jednoduše svými postřehy přispívat ke
zlepšení vzhledu města; doplněno hlášení závad přes mobil.
o Prezentace města na Facebooku, cca 2600 příznivců, kteří se dozvídají aktuální informace
z první ruky, dostávají odpovědi na své otázky a diskutují o různých tématech; velmi
úspěšné, sami občané se zapojují do tvorby obsahu, např. sdílením fotografií města.
Zřízení funkce uvolněného člena rady města zodpovědného za činnost územních komisí;
o Uvolněnou radní se zodpovědností za územní komisi je Eva Hajerová; komise zahájila
činnost a jejích 6 místních částí s celkem 68 zástupci občanů se schází pravidelně každý
měsíc. Zasedání se kromě zodpovědné radní účastní i další zástupci samosprávy, radní nebo
zastupitelé.
Aktivní spolupráce s okolními obcemi;
o Průběžná jednání v rámci provozu MHD, nabídky kapacity školských zařízení nebo jednání o
plánovaných komunikacích. Pravidelné pokračování schůzek Sdružení obcí dotčených
výstavbou dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné-Hodějovice.
o Společná výstavba cyklostezky Nemanice-Borek.
o Spolupráce na novém dopravním napojení na Litvínovické silnici.

Ekonomika a majetek města:
-

Další nezvyšování dluhové zátěže města;
o Město si nevzalo žádné nové úvěry.
Efektivní hospodářská správa magistrátu a městských organizací (centrální nákup); změna struktury
orgánů městem ovládaných a zřizovaných společností (alespoň dílčí profesionalizace
představenstev, snížení počtu členů představenstva Dopravního podniku města České Budějovice,

-

-

-

-

a.s.); diskuse a možné založení obchodní společnosti, která bude spravovat sportovní zařízení po
jejich vyčlenění z magistrátu;
o Centrální nákup energií pro město, mateřské a základní školy a dopravní podnik. Roční
úspora ve výši 1,6 milionu korun.
o Splněna profesionalizace představenstva teplárny a snížení počtu jeho členů, v dopravním
podniku se také snížil počet členů v orgánech společnosti.
o Pro správu sportovních zařízení se plánuje se vznik příspěvkové organizace od 1. 1. 2013.
o Zavedeny e-aukce, které výrazně snižují výdaje města.
Forenzní audity ve společnostech vlastněných či ovládaných městem, zejména Teplárna České
Budějovice, a.s. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. v nejkratší možné době;
o V teplárně audit proveden a jsou z něj vyvozovány příslušné důsledky, v dopravním podniku
zadán, probíhá výběrové řízení na zpracovatele.
Analýza a revize stávajících smluvních vztahů města, včetně zveřejnění zjištěných závěrů a návrhů
na odstranění případných nedostatků (nákup služeb obecně, Jihočeská parkovací s.r.o.)
o Smluvní vztahy prověřovány průběžně.
o Uzavření dodatku ke smlouvě s Jihočeskou parkovací, jenž snižuje její odměnu za provoz
parkovacích systémů ve městě o 2,4 milionu korun ročně, které tak zůstanou městu.
Využívání evropských dotací pouze u projektů vytvářejících potenciál pro prosperitu města a jeho
obyvatel a tam, kde to přinese úsporu v rámci běžných činností města;
o Mimo již rozběhlých dotačních akcí, jako je např. Regenerace sídliště Máj či rekonstrukce
ulic, byla použita dotace na demolice kasáren ve Čtyřech Dvorech.
Zachování historického majetku města (mj. Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o.)
o Splněno, město si ponechává historické domy i firmu Lesy a rybníky.
Odprodej pouze zbytného městského majetku.
o Průběžně plněno, zásadní budovy (DK Slavie, Dům umění) si město ponechává, jedná se o
prodeji KD Vltava. K prodeji nepotřebný dům v Radniční ulici, výhledově lze nastartovat
prodej uzavřených vnitrobloků.

Investice a veřejné zakázky:
-

-

Investice – vytvoření otevřeného a průhledného systému zadávání veřejných zakázek s kompletním
životopisem všech zakázek na internetu; internetové aukce; zapojení pozitivních komunálních
zkušeností do přípravy tohoto systému;
o Nová směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je přísnější než zákon (užší limity
zakázek). Každá zakázka má svůj životopis, zveřejněný na internetu. Schválením směrnice o
zadávání veřejných zakázek došlo k výrazné úspoře veřejných financí.
o Město v žádném případě nepoužívá nechvalně známé „losovačky“.
o Internetové aukce v roce 2011 otestovány, v letošním roce masivnější rozšíření na větší
počet zakázek.
o Díky otevřenějšímu a zároveň přísnějšímu způsobu zadávání veřejných zakázek jsme oproti
předpokladu dokázali vysoutěžit investice s úsporou 72 miliony korun.
Revize rozsahu investičních priorit, vypracování střednědobého investičního plánu a dlouhodobého
investičního výhledu;
o Z důvodu stabilizace po nástupu nového vedení radnice bylo nahrazeno průběžným
projednáváním plánu investic a od ledna 2012 je v plánu se vrátit k dlouhodobějšímu
plánování.
o V roce 2011 provedlo město investice za 408 milionů korun – první část Čechovy ulice,
vozovky a chodníky v Suchém Vrbném, významně pokročila vpřed regenerace sídliště Máj,
krematorium bylo vybaveno novou technologií a investice byly provedeny i ve třinácti
mateřských či základních školách.

Doprava:
-

-

-

-

-

Ve spolupráci s Jihočeským krajem a starosty ostatních obcí a měst společný důrazný tlak na stát
kvůli urychlené dostavbě dálnice D3 (a rychlostní komunikace R3) a železničního koridoru PrahaČeské Budějovice-Linec;
o Dálnice D3 kolem Českých Budějovic získala v roce 2011 územní rozhodnutí. Vyvíjíme ve
spolupráci s dalšími obcemi i Jihočeským krajem tlak na další pokrok. Letos by se měl začít
stavět úsek Borek-Úsilné.
o Zahájen proces změny územního plánu, do něhož bude zanesena tzv. Severní spojka
(propojení silnice I/20 z kruhového objezdu u Globusu s Pražskou a Okružní), která uleví
Strakonické o 20 000 aut denně.
Pokračování v budování městského okruhu (tzv. zanádražní komunikace);
o Dokončen první úsek zanádražní komunikace ve Vodní ulici, ve výstavbě úsek RudolfovskáPekárenská (do dubna 2012).
o V roce 2013 bude zahájena výstavba IV. etapy zanádražní komunikace, město pro ni
vykoupilo pozemky od více než stovky majitelů. Stavět ji bude společně s Jihočeským krajem.
o Zahájen proces změny územní plánu, která umožní výstavbu podjezdu pod nádražím (III.
etapa zanádražní komunikace).
o Vyhledávací studie na další komunikace.
o Zahájili jsme řízení ke znovuotevření Modrého mostu pro automobilovou dopravu do 3,5 t.
Po jednání s krajskou hygienickou stanicí město navrhlo omezit automobilový provoz na
mostě od 6 do 22 hodin a povolenou rychlost na 30 km/h.
Zásadní změna v organizaci dopravy a MHD (zrychlení MHD vč. rychlobusů a preference MHD; nové
cyklostezky a cyklotrasy);
o Zavedení Nového systému MHD od června 2011 s páteřními linkami a taktovým jízdním
řádem. Bude se v dalších letech rozšiřovat (plán do roku 2020) v návaznosti na další
investice do infrastruktury a vybavení dopravního podniku.
o Rozšíření nočních linek a návrat k běžnému jízdnému od prosince 2011.
o Příprava rozšíření telematického řízení dopravy (křižovatky řízeny přes centrální dispečink
podle potřeby a hustoty dopravy).
o Příprava koridoru linky č. 3 (stavební úpravy 2012, spuštění 2013) v ulici Husova a Na
Sadech.
o Nová cyklostezka Borek-Nemanice (výstavba 2012), příprava dalších úseků. Příprava nových
přejezdů pro cyklisty vedle přechodů pro chodce.
o Nově zřízena dopravní komise rady města, která přispívá svými návrhy k řešení dopravy.
Výstavba parkovacích kapacit v centru města a parkovacích míst na sídlištích;
o Uzavřena smlouva se Židovskou obcí o pozemku u vazební věznice (na místě bývalé
synagogy), kde Židovská obec ve spolupráci s investorem vybuduje nový parkovací dům.
o Přes 400 nových parkovacích míst v rámci úspěšně postupující Regenerace sídliště Máj.
Zahájení budování systému P+R;
o Vyhledávání lokalit pro odstavná parkoviště u příjezdových komunikací do města na
úrovni územního plánu. V úvaze lokality Dlouhá louka, náplavka pod Dlouhým mostem,
oblast Rožnova a Nemanic.

Územní rozvoj:
-

-

Jasná koncepce územního rozvoje a jeho promítnutí do územního plánu;
o Negativní stanovisko města k výstavbě rodinných domů bez zajištěné infrastruktury.
o Rada v roce 2011 nedoporučila žádnou změnu územního plánu, který by byl na úkor zeleně
nebo komplikoval dopravní situaci ve městě.
Architektonicko-investorská soutěž na novou podobu Mariánského náměstí
o Zatím projednávána na politické úrovni, v přípravách.
Zapojení široké veřejnosti do aktualizace územního plánu města;
o Územní plán aktualizován podle nového stavebního zákona, zásadní změny medializovány
s přizváním veřejnosti k projednávání.

-

Zřízení nepolitické funkce útvaru městského architekta;
o Zřízen útvar architekta, účastníci výběrového řízení na městského architekta však
nesplňovali požadavky; bude se hledat dále patřičná osobnost.

Sociální věci a bytová politika:
-

-

-

-

Přísná kontrola využití sociálních dávek vyplácených městem (vč. postihu zneužívání dávek,
spolupráce s městskou policií a odborem sociálních věcí);
o Postihování záškoláctví – vypracován jednotný postup pro všechny ZŠ, zajištěna spolupráce
s odborem sociálních věcí, stanovena jasná pravidla pro finanční postih neomluvených
hodin. Také vyplácení dávek v hmotné nouzi je podmíněno kontrolou školní docházky dětí.
o Zpřísněno poskytování městských bytů, naopak nově zavedena motivační spolupráce
s neplatiči, aby znovu nespadli do dluhové pasti – spolupráce se sociálními organizacemi
formou grantových dotací.
o Vyplácení řady dávek bude nově ze zákona převedeno na úřad práce – co se týká záškoláctví
(neomluvené hodiny) model nevyplácení dávek v hmotné nouzi bude fungovat i na úřadu
práce (legislativa to umožňuje).
Využití institutu veřejných (veřejně-prospěšných) prací, kterými může být vyplácení dávek
podmíněno;
o Velmi úspěšné zapojení nezaměstnaných do veřejné služby. Od března do prosince 2011 se
zapojil 161 občan. Dohromady všichni odpracovali celkem 19 053 hodiny. České Budějovice
dávány za příklad úspěšného využití veřejné služby. Veřejná služba pokračuje i po přechodu
výplaty sociálních dávek na úřad práce (město se s ním dohodnulo).
Vyřešení právní podoby možného nového hospice, v pozitivním případě jeho realizace; zvýšení
kapacity lůžek v domovech důchodců vč. specializovaných lůžek;
o V současné době se město České Budějovice rozhodlo jít cestou finanční podpory terénní
hospicové péče – poprvé v historii města jsou v rozpočtu 2012 alokovány finanční
prostředky ve výši 500 tis. Kč na terénní hospicovou péči. Zároveň by se měla v roce 2012
začít zpracovávat analýza pro případný vznik pobytové služby na území města.
o Výstavba domova pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou – Zlatá stoka (bude spadat
pod DpS Máj), pokračující rekonstrukce CSS Staroměstská.
o Byl zpracován koncepční dokument řešící postupné navyšování pobytových lůžek města:
2012 – Zlatá stoka 20 nových lůžek a 10 lůžek při DpS Hvízdal, 2013 – rozšíření DpS Máj o 20
nových lůžek. Mateřské centrum Máj bude přestěhováno do Komunitního centra.
Metodická i finanční podpora organizací poskytujících terénní sociální služby;
o Podpora v rámci dotačního systému v oblasti sociální (pro rok 2012 finanční navýšení o 500
tisíc korun).

Životní prostředí a veřejný pořádek:
-

-

-

-

Důsledná ochrana ploch určených pro veřejnou zeleň územním plánem města;
o Zastavují se pouze volné plochy určené k zástavbě územním plánem již dříve. Ochrana tzv.
zelených klínů vstupujících do města.
Kontaktní místo pro ohlášení nedostatků na veřejných plochách;
o Na webových stránkách zavedena nová služba Hlášení závad, od února lze nedostatky
oznámit i přes tzv. chytré mobilní telefony.
Větší komfort pro ukázněné majitele psů;
o Zatím nerealizováno.
Zvýšení počtu veřejných WC;
o Příprava nových toalet na Sokolském ostrově, Senovážném náměstí a v rámci rekonstrukce
parku Háječek.
Podpora provozu útulku pro psy a další opuštěná zvířata;
o Finančně podporován na základě smlouvy s Jihočeskou univerzitou, v jejímž objektu sídlí.
V roce 2011 se podařilo umístit k novým pánům na 300 psů.
o

Školství:
-

-

Vyšší počet míst v předškolních zařízeních, např. i podporou podnikových školek a miniškolek;
o Nová MŠ v areálu ZŠ L. Kuby s kapacitou 70 dětí, nová MŠ Staroměstská pro 80 dětí. V roce
2012 proběhne další navýšení kapacit v MŠ K. Štěcha o 50 nových míst, a to prostřednictvím
modulové kontejnerové přístavby. Celková nová kapacita MŠ se tak rozšíří o 200 nových
míst a v roce 2012 překročí hranici 3000 míst.
o Firma E.On vybuduje v objektu bývalého K-centra v parku Háječek, který patří městu,
podnikovou školku, čímž se uvolní kapacity v ostatních městských zařízeních.
o Příprava podnikové školky s městskou charitou (pro zaměstnance charity).
o Nové dotační opatření na podporu a rozvoj služeb pro předškolní děti (alokováno 500 tisíc
korun).
Efektivnější spolupráce mezi školami a podnikatelským sektorem;
o V roce 2011 byl zahájen pilotní projekt mezi ZŠ Matice Školská a SPŠ Stavební s cílem
podpořit technické vzdělávání. Pokud se tento projekt osvědčí, je naší snahou jej rozšířit i na
další ZŠ, popřípadě zapojit i další střední školy.

Sport a odpočinek:
-

-

-

-

Vybudování nové rekreační zóny v okolí Vltavy a dalších vodních ploch na území města;
o Ve spolupráci s SK Vodní slalom České Budějovice přestavba vodáckého areálu v Českém
Vrbném (do 2012).
Podpora nových sportovišť pro mládež (outdoorové sporty) i pro rodiny s dětmi i seniory;
o Zrušen projekt Freetime parku Stromovka kvůli problémům s financováním, pozemek
nabídnut k nájmu k provozování víceúčelového sportovního areálu.
o Rozpočet 2012 počítá s realizací skateparku v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, v lokalitě
bývalých kasáren by zároveň měl být realizován park s cvičebními stroji pro seniory.
Revitalizace rekreační zóny Malše – Malý jez;
o Příprava zkvalitnění současného parku u Malého jezu, rozšíření služeb – architektonická
soutěž v roce 2012.
Podpora rozvoje a udržení mládežnického sportu v nekomerčních zařízeních;
o Prostřednictvím dotačního systému města, jako tomu bylo i v předešlých obdobích (pro rok
2012 částkou 6,9 milionu korun).

Kultura a cestovní ruch jako kreativní průmysly:
-

-

-

Magistrát jako koordinátor, nikoliv realizátor kultury ve městě;
o Provozování trhů na náměstí Přemysla Otakara II. svěřeno soukromé firmě s minimálními
náklady pro město.
o Vyhlášeno nové dotační opatření (Město v pohybu), zacílené na zatraktivnění Léta ve městě.
o Maximální podpora ze strany města aktivním skupinám umělců či studentů, kteří se snaží
s vlastním úsilím rozšířit kulturní nabídku.
o Odbor kultury začíná hrát víc roli koordinátora akcí a komunikátora mezi jednotlivými
poskytovateli kultury.
Péče o památky a jejich maximální zpřístupnění občanům a návštěvníkům města;
o Město má vlastní dotační systém na podporu péče o památky, vydatně přispívá (více než
stát) do Programu regenerace městské památkové rezervace.
o Spolupráce s biskupstvím na rekonstrukci dominikánského kláštera.
Zachování čtyřsouborového Jihočeského divadla a snaha o dohodu s Jihočeským krajem o jeho
podílu na financování provozu divadla;
o Město v roce 2011 odkoupilo část objektu JD, kterou soud vrátil restituentům – stabilizace
vlastnických poměrů divadla.
o Oživena jednání o budoucnosti otáčivého hlediště v Českém Krumlově, v roce 2012 bude
vyhlášena architektonická soutěž na jeho novou podobu.

-

-

-

-

o Jihočeský kraj divadlu pokrýval náklady spojené s poplatkem ze vstupného, jež se odvádí
městu Český Krumlov (Krumlov nakonec vyhlášku od roku 2012 zrušil); další financování je
v jednání.
Oprava KD Slavie a jeho využití pro hudební aktivity a spolkový život, rekonstrukce historické
budovy Jihočeského divadla;
o Zahájili jsme veřejnou a odbornou debatu o budoucnosti kulturního domu Slavie.
o Zpracovány dvě studie na rekonstrukci DK Slavie, konference o budoucnosti domu za účasti
odborníků i veřejnosti. Město podpořilo zářijový kulturní happening Slavie ožije!, který
ukázal, jaké aktivity by se ve Slavii a jejím okolí daly provozovat.
o Dramaturgie DK Slavie svěřena Jihočeskému divadlu.
České Budějovice jako cílové město pro turisty;
o V červnu 2011 zprovozněna nová atraktivita – lodní provoz v úseku České BudějoviceHluboká. Na lodích se svezlo téměř 14 tisíc lidí.
Vytvoření programových a organizačních podmínek pro realizaci projektu kreativních průmyslů;
o Spolupráce se sdruženími Kulturní most a Budějovice kulturní, účast na konferenci o
kulturních průmyslech, workshop na téma kulturní identita města, příprava strategického
plánu rozvoje kultury, vždy s maximálním zapojením veřejnosti.
Podpora podnikatelů mimo jiné založením destinačního managementu cestovního ruchu;
o Přípravou destinačního managementu se zabývá nově zřízená komise rady města pro
cestovní ruch.

Bezpečnost občanů a městská policie:
-

-

-

Návrat k obvodním hlídkám MP, vybrané lokality dostanou „svého“ strážníka;
o Obnoveny obvody zavedené již v roce 2007, ale zrušené v roce 2010.
o Rozšířeno zázemí MP o objekt na Lannově třídě.
Ve spolupráci se seniory (v rozsahu platné legislativy) dohled strážníků na přechodech pro chodce
v době začátku školního vyučování;
o Zatím vybrané frekventované přechody hlídají pouze strážníci.
Městská policie jako organizátor preventivních programů pro děti, mládež a seniory;
o Plněno průběžně v rámci samostatných preventivních aktivit městské policie.
Další rozšíření kamerového systému tak, aby nenarušoval právo občanů na soukromí;
o Nová kamera na Palackého náměstí, druhá na objektu IGY.
Novelizace stávající vyhlášky – snížení počtu heren na území města;
o Počet heren v červnu 2011 vyhláškou snížen ze 106 na 63. V prosinci 2011 hazard zakázán
úplně, výherní hrací přístroje zmizí do konce roku 2012, videoloterijní terminály do roku
2014.

Granty:
-

-

Zprůhlednění grantového systému oddělením grantového a příspěvkového systému; granty cíleně
zaměřené na požadované tematické okruhy dle potřeb města;
o Přijata nová směrnice, která zjednodušuje administrativu pro žadatele.
Hledání nových tematických okruhů;
o Nově v dotačním systému zavedeno opatření týkající se vyžití dětí do 6 let – podpora
předškolních aktivit dětí, tzv. miniškolek, podnikových školek atd. V rozpočtu 2012
alokována částka 500 tisíc korun.
o Nové dotační opatření na podporu terénní hospicové péče, v roce 2012 podpořeno 500 tisíci
korunami.

