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VOLEBNÍ PROGRAM KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY
do Zastupitelstva městské části Brno - Kohoutovice
na období 2018 - 2022
Vážení spoluobčané!
Do nadcházejících obecních voleb vstupujeme s cílem co nejlépe pokračovat
v práci pro rozvoj Kohoutovic a pro uspokojování potřeb všech jejich obyvatel.
Usilujeme o vaši důvěru, podporu a spolupráci při rozvoji městské části. Jsme
připraveni pracovat pod vaším dohledem a kontrolou. Budeme dbát na to, aby
každý občan měl možnost zaujmout stanovisko a vyjádřit se k připravovaným
řešením a také přicházet s vlastními podněty i potřebami. Chceme, aby v naší
krásné a zelení oplývající čtvrti žili obyvatelé klidně a bez obav o svoji
bezpečnost i budoucnost.

Hodnocení volebního období 2014 – 2018
Na základě výsledků voleb v roce 2014 pracují v Zastupitelstvu městské části
Brno - Kohoutovice za KSČM dvě zastupitelky. KSČM měla své zástupce, členy
strany i sympatizanty, ve všech výborech Zastupitelstva městské části a v
komisích Rady městské části. Zastoupeni jsme rovněž v redakční radě
Kohoutovického kurýra. Aktivní práce našich zástupců ve všech orgánech místní
samosprávy je hodnocena pozitivně. Naši zástupci jsou v trvalém styku s občany,
zejména při veřejných besedách je informujeme o komunálních problémech,
přenášíme jejich připomínky na jednání zastupitelstva a na úřad městské části a
sledujeme jejich řešení. Podílíme se na organizování společenského života
v Kohoutovicích, pořádáme veřejné besedy k aktuálním problémům života
v městské části, akce k výročí osvobození města Brna, blahopřejeme jubilantům
k životním výročím a ženám k Mezinárodnímu dni žen.

Priority volebního programu na období 2018 – 2022
1. Bezpečnost, veřejný pořádek a životní prostředí
- spolupráce s městskou policií na projektech bezpečného bydlení a na
projektech prevence kriminality,
- posílení počtu hlídek městské policie pro zajištění veřejného pořádku, a
dodržování nočního klidu,
- zajištění bezpečnosti dětských hřišť,
- technická a organizační opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v městské části, například úpravy a lepší osvětlení přechodů pro chodce,

-

-

-

obnovení stálé služebny městské policie v Kohoutovicích vybudované z
výnosů bytového hospodářství,
zpracování dopravní studie, která posoudí vliv dopravy v souvislosti
s plánovanou bytovou výstavbou v lokalitě Kamenný vrch II., případně v
dalších městských částech,
ochrana veřejné zeleně, včetně unikátní přírodní rezervace Kamenný
vrch,
měření emisí a opatření k eliminaci jejich nežádoucího vlivu na životní
prostředí vzhledem ke stále rostoucímu zatížení městské části provozem
automobilů,
včasné, kvalitní a účelné provádění údržby a oprav na veřejných
prostranstvích a komunikacích,
zlepšení čistoty veřejných prostranství.

2. Rozvoj bydlení
- prosazení ekonomicky oprávněného nájemného v obecních bytech na
základě zhodnocení potřeb jejich údržby a možností dalšího rozvoje
bytového fondu; v současné době by v Brně nemělo být vyšší nájemné
než 67 Kč/m2.
- snížení nájemného pro seniory starší 70 let (maximální výše nájemného
35 Kč/m2),
- dokončení modernizace vnitřního zařízení obecních bytových domů,
- zvýšení péče o společné prostory obecních domů, například o osvětlení
společných prostor,
- důsledné používání výnosů z bytového hospodářství ke zkvalitňování
bytů, domů a jejich okolí,
- omezení odlivu výnosů z bytového hospodářství na jiné účely.
3. Rozvoj městské části
- vybudování kulturně-společenského centra s úřadem městské části a
garážemi a jeho provozování jako příspěvkové organizace městskou
částí,
- doplňování občanské vybavenosti městské části, například opravy
schodišť a podchodů a jejich bezpečné osvětlení, budování chodníků pro
pěší, zejména podél Libušiny třídy, budování a udržování bezbariérových
přechodů,
- zajišťování dotací z rozpočtu města Brna, krajských dotačních titulů, ze
státního rozpočtu a evropských fondů pro další rozvoj městské části,
- využití lokality „stavební dvůr“,

-

nebudeme podporovat neuvážený prodej majetku města do vlastnictví
jednotlivců a právnických osob.
4. Doprava
- návrh opatření, zaměřených na výrazné zvýšení kvality městské
hromadné dopravy s cílem snížit podíl dopravy osobními automobily,
- zlepšení kvality dopravní obslužnosti včetně technického řešení přístřešků
na zastávkách MHD,
- zajištění péče o bezbariérové přechody a bezpečnost zastávek MHD
zejména v zimním období,
- vytvoření a realizace funkčního systému rezidentního parkování,
- zajištění průjezdnosti havarijních a záchranných vozidel v lokalitách husté
bytové výstavby.
5. Školství, kultura, sport a výchova mladé generace
- pokračování rekonstrukcí školských zařízení,
- rozšíření kapacity mateřských škol,
- zpřístupnění venkovního i vnitřního zařízení škol pro zájmovou a
sportovní činnost veřejnosti,
- rozšiřování kulturních a uměleckých akcí a koncertů na veřejných
prostranstvích,
- péče o památníky historie Kohoutovic.
6. Sociální oblast a zdravotnictví
- aktivní pomoc občanům při řešení jejich sociálních problémů,
- vytváření podmínek pro zlepšení struktury zdravotnických služeb,
- podpora opatření pro zlepšení životních podmínek mladých rodin s dětmi,
- zlepšování životních podmínek seniorů.
7. Veřejná správa
- přístup k informacím o činnosti místní samosprávy a úřadu městské části
v souladu s platnou legislativou a směrnice GDPR,
- zkvalitnění obsahu a formy místního zpravodaje Kohoutovický kurýr,
- vstřícný přístup úřadu městské části k občanům.
8. Zásady činnosti zastupitelů
- vytvoření prostoru pro komunikaci s veřejností i jednotlivými občany a
prosazování jejich podnětů v samosprávné činnosti; podpora občanů při
řešení jejich oprávněných zájmů a potřeb,
- prosazení principu poměrného zastoupení podle výsledků voleb při
utváření Rady městské části a dalších samosprávných orgánů,

-

projednání a přijetí Programového prohlášení Zastupitelstva a aktivní
podíl na jeho plnění,
uplatňování Morálního kodexu zastupitele projednaného Zastupitelstvem
MČ ve volebním období 2002 – 2006.

Vážení spoluobčané:
Jsme připraveni a odhodláni pracovat pro vás pod vaším veřejným
dohledem a ve spolupráci s ostatními politickými a jinými subjekty.
Využijte svého práva volit a rozhodnout o budoucnosti Kohoutovic.
Podpořte svým hlasem naše kandidáty, kteří zastávají zájmy poctivých
občanů a kteří chtějí, aby se slušným lidem slušně žilo!
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