Programové prohlášení Rady města Zdice
pro volební období 2014-2018
(Schváleno RM Zdice dne 26.2. 2015)
Vážení občané Zdic, Knížkovic a Černína,
programové prohlášení Rady města Zdice pro období 2014 -2018 vychází
z průniků programových dokumentů koaličních politických a volebních subjektů
zastoupených v Radě města Zdice, tedy České strany sociálně demokratické (ČSSD) a
Zdických nezávislých pro rozvoj podnikání, kultury a sportu (ZN). Rada města v tomto
dokumentu vychází především z podnětů vás, občanů Zdic a zároveň navazuje na
dlouhodobé cíle předchozího vedení města. Rada si je vědoma, že tyto programové cíle
v mnoha případech přesahují několik volebních období a jejich realizace bude závislá na
momentálních finančních možnostech města a v investiční oblasti především na úspěšnosti
města při získávání krajských, státních a evropských dotací.
Rada města je odhodlána pokračovat v připravených a započatých investičních
záměrech, v připravenosti čerpat různé druhy dotací, v odpovědném přístupu
k hospodaření města a hlavně v postupném zlepšování jeho každodenního chodu, včetně
hledání úspor v rámci provozních nákladů města a příspěvkových organizací města, tedy i
základních a mateřských škol.
Tyto programové priority nejsou pouhými planými sliby. Jsou postaveny na
konkrétních hmatatelných výsledcích činnosti předchozích vedení města a hlavně na
reálném základě potřeb města a jeho občanů.
Rada města udělá maximum pro postupné naplňování tohoto programového
prohlášení a tak zajistí další rozvoj Zdic. Pro realizaci našich programových cílů
využijeme možnosti spolupráce s vládními a krajskými představiteli.
Věříme tomu, že Zdice mají budoucnost a občané Zdic budou moci za čtyři roky
konstatovat, že převážná část těchto záměrů byla zrealizována.
Rada města Zdice: starosta - Antonín Sklenář (ČSSD), místostarostové – Richard Dolejš
(ČSSD), Přemysl Landa (ČSSD)
členové rady – Jiří Podskalský (ČSSD), Karel Freyburg (ZN)
I. PROGRAMOVÉ PRIORITY

- Dokončení výstavby nové budovy MŠ - Výstavbu nové budovy 2. stupně ZŠ Zateplení a bezbariérovost budovy 1. stupně ZŠ - Rozjezd výstavby bytů především
pro mladé rodiny - Udržení stanoviště záchranné služby - Získání investorů do
průmyslové zóny západ - Severní odklon dopravy z města - Obnovu povrchů
poškozených ulic a chodníků - Zřízení nových autobusových zastávek - Omezení
průjezdu kamionů - Nová parkovací místa - Modernizaci vnitřního zázemí sportovní
haly - Nová a udržovaná dětská hřiště - Pokračování modernizace kina - Dokončení
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Lesoparku Knihov - Výstavbu cyklostezky - Otevření služeb domova seniorů
veřejnosti - Zlepšení úklidu města a údržby zeleně - Zavedení svozu bioodpadu Rekonstrukci budovy železničního nádraží - Opravu kostela - Rozšíření služeb nové
knihovny

II. PROGRAMOVÉ OBLASTI
1.Vytváření finančních zdrojů pro rozpočtové příjmy města
a) Zlepšení daňových příjmů města – podporou místních podnikatelů a vytvářením
nových pracovních míst, rozvojem průmyslové zóny - západ, zvýšením počtu obyvatel
- rozvojem bydlení.
b) Průhledné veřejné zakázky – přísná kontrola a stavební dozory
c) Úspory – centrální nákup energií, hospodárný provoz příspěvkových organizací,
profesionální řízení – sloučení městského podniku a SaTZM
d) Zpracování kvalitních projektů a získání státních, evropských a krajských dotací –
z fondů kraje, z fondů EU, ze státních fondů
e) Sponzorské dary významných investorů a firem – využití možnosti spolufinancování
projektů města a společenských organizací
f) Prodej nadbytečného majetku města, pozemků na bytovou výstavbu – Tato forma je
pouze doplňková a připadá v úvahu pouze v nezbytných případech.
g) Pronájmy a doplňkové podnikatelské aktivity města – možnosti podnikání SaTZM,
pronájmy majetku města – kasárenský objekt atd.
2. Rozvoj podnikání a zaměstnanost:
a) Ve spolupráci s krajem a Ministerstvem průmyslu budeme usilovat o vytvoření nových
pracovních míst a to získáním investora do nově připravované průmyslové zóny Zdice západ.
b)Podpoříme rozvoj drobných živností a firem tak, aby v zájmu zaměstnanosti udržely a
rozšířily své činnosti ve městě.
c) Budeme usilovat o udržení a rozvoj zaměstnanosti v průmyslové zóně Zdice – východ a
to formou podpůrných programů Ministerstva průmyslu, kraje a MŠMT.
d) V rámci územního plánování nepodpoříme možnost působení velkých obchodních
řetězců v katastru Zdic v zájmu vytváření podmínek pro další fungování místních
živnostníků.
3. Školství a podpora mladých rodin s dětmi:
a) Dokončíme výstavbu nové budovy MŠ v Zahradní ulici.
b) Budeme usilovat o výstavbu nové budovy 2. stupně ZŠ v rámci druhé etapy centralizace
školských zařízení.
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c) Zajistíme zateplení a bezbariérovost budovy 1. stupně ZŠ, včetně pokračování postupné
rekonstrukce vnitřních prostor.
d) Budeme prosazovat zřízení pobočky Základní umělecké školy v budově bývalé
knihovny
e) Pro mladé rodiny s dětmi zlepšíme úroveň dětských hřišť a vybudujeme nové v lokalitě
Samohelka.
f) Vybudujeme sportovní hřiště v lesoparku a budeme iniciovat dokončení projektu
cyklostezky.
g) Ve spolupráci s Domečkem Hořovice, Tělovýchovnou jednotou Zdice a dalšími
dobrovolnými institucemi zlepšíme nabídku mimoškolních aktivit pro děti.
h) Zajistíme provoz příměstského tábora, který během prázdninových měsíců nahradí
služby družiny základní školy.
4. Zdravotnictví, sociální služby a servis pro seniory:
a) Udržíme pro občany nové stanoviště územní záchranné služby ve Zdicích.
b) Budeme i nadále jednat s majitelem budovy zdravotního střediska, aby zajistil potřebné
opravy budovy a vytvořil podmínky pro návrat zdravotníků.
c) Budeme díky spolupráci s Domovem v Zahradách garantovat vysokou kvalitu služeb
pro starší spoluobčany a otevřenost služeb domova seniorů veřejnosti, včetně možnosti
obědů.
d) V návaznosti na zvýšení kapacity domova seniorů chceme v přijímacím systému
vytvořit podmínky pro prioritní umisťování potřebných klientů s bydlištěm ve Zdicích.
Budeme garantovat provoz odlehčovací služby a zlepšování nabídky terénní pečovatelské
služby pro seniory a hendikepované.
e) Vytvoříme podmínky pro vznik a působení klubu seniorů v prostorách Domova V
Zahradách.
f) Nadále budeme provozovat sociální bydlení v městském bytovém domě v Černíně.
5. Podpora bydlení, místní komunikace a rozvoj infrastruktury:
a) Podpoříme schválení nového územního plánu a vytvoříme tak nezbytný předpoklad
pro výstavbu cenově dostupných bytů především pro mladé rodiny v lokalitě Písmena.
b) V souladu s návrhem nového územního plánu podpoříme výstavbu rodinných domů
v lokalitě U pekárny.
c) Zrealizujeme další etapu výstavby nových povrchů ulic, chodníků a další
infrastruktury. Postupně obnovíme městské pouliční osvětlení, vybudujeme osvětlení
chodníku podél Knihova směrem ke Kostalu.
d) Budeme pokračovat v další etapě revitalizace infrastruktury na sídlišti v Havlíčkově
ulici
e) Podpoříme realizaci projektů protipovodňových opatření a obnovu rybníka Pouch.
f) V rámci prevence a efektivní informovanosti občanů zajistíme lepší slyšitelnost místního
rozhlasu.
6. Rozvoj dopravy a rozsah autobusové a vlakové obslužnosti:
a) Budeme i nadále prosazovat omezení průjezdu kamionů městem. Využijeme všech
instrumentů, které nám umožní připravovaný nový návrh zákona.
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b) Garantujeme zachování současných standardů autobusové a vlakové základní dopravní
obslužnosti.
c) Budeme vytvářet podmínky pro možnost budoucího prodloužení Městské autobusové
dopravy z Berouna do Zdic.
d) Dokončíme přípravu na zřízení nových autobusových zastávek - např. u sportovní haly
a v ulicích Nerudova, V Lukách a u bývalé Dechtochemy.
e) Dokončíme infrastrukturu v okolí železničního podchodu – parkoviště, chodník.
f) Budeme hledat varianty řešení parkování v centru města (projekt parkování u
zdravotního střediska). Vytvoříme podmínky pro přebudování bývalé kotelny na parkovací
dům soukromým investorem.
g) Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy budeme usilovat o realizaci výstavby
kruhové křižovatky u Kostalu, na kterou naváže záměr řešení severního odklonu
automobilové dopravy z města.
h) Budeme usilovat o opravu budovy nádraží Českými drahami.

7. Ochrana životního prostředí a údržba města:
a) Zlepšíme úklid města a údržbu zeleně pokračováním investic do technického vybavení.
b) Dokončíme proces přípravy sloučení městského podniku se Sportovním a technickým
zařízením města (dále SaTZM). Tak zefektivníme činnost technických služeb a zvýšíme
produktivitu a flexibilitu práce.
c) Zachováme nabídku služeb města pro občany prostřednictvím SaTZM – autodoprava,
drobné práce.
d) Budeme realizovat projekt regenerace a rozšiřování zelených ploch ve městě.
e) Zavedeme svoz bioodpadu (tráva, listí, …) ve speciálních sběrných pytlech pro každou
domácnost.
8. Podpory sportu a volnočasových aktivit:
a) Podpoříme rozvoj sportu – především pro děti a mládež.
b) Prostřednictvím grantů kraje a města pomůžeme s financováním sportovních oddílů.
c) Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce sportovní haly, kde budeme věnovat
pozornost zejména modernizaci vnitřních prostor a zázemí.
d) Finanční prostředky ušetřené na energiích díky zateplení haly zanecháme sportu.
e) Zrealizujeme výstavbu nových sportovišť, například hřiště na Knihově a zajistíme nový
povrch stávajících víceúčelových hřišť u ZŠ a za sportovní halou.
f) V rámci volnočasových aktivit a prevence kriminality budeme spolupracovat s místními
spolky a společenskými organizacemi, jako jsou TJ, SDH, zahrádkáři, rybáři, myslivci atd..
g) Zrealizujeme ve spolupráci s krajem další etapu projektu revitalizace lesoparku
Knihov, a to v návaznosti na cyklostezku a rozvoj cestovního ruchu v regionu.
h) Budeme rozšiřovat a zlepšovat úroveň a nabídku služeb městského koupaliště.
9. Rozvoj kultury a památkové péče:
a) Naší prioritou je maximální využití nové městské knihovny pro volnočasové aktivity
dětí. Zaměříme se na rozšiřování a další zkvalitňováním nabízených služeb knihovny.
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b) Budeme usilovat o získání dotace na další etapu rekonstrukce a modernizace památkově
chráněné budovy kina tak, aby mohlo být v následujícím období v multifunkční podobě
zprovozněno a to v souladu s požadavky památkového úřadu.
c) Podpoříme další etapu rekonstrukce dominanty města - církevní budovy kostela ve
Zdicích. Budeme nadále spolupracovat s majitelem při hledání dalších finančních zdrojů.
d) Zaměříme se na kvalitu a pestrost nabídky v oblasti kultury a společenského života.
e) Zachováme vysoký standard Poncarových Zdic.
f) Chceme věnovat větší pozornost nabídce akcí pro mladé, které však svým rozsahem
nemohou narušovat veřejný pořádek - hudební produkce, zábavy.
g) Budeme vytvářet podmínky pro činnost místních kapel, pěveckého sboru a amatérských
divadel.
h) Garantujeme i nadále výhodné podmínky pronájmu společenského domu zdickým
zájmovým a společenským organizacím, za účelem pořádání kulturních a společenských
akcí.
ch) Navážeme na letošní oslavy města a zavedeme tradici každoročních slavností města.
10. Bezpečnost a požární ochrana:
a) Budeme dbát na bezpečnost občanů, zvýšíme počet preventivních akcí ve vzájemné
spolupráci městské policie a Policie ČR.
b) V případě skokového nárůstu kriminality budeme požadovat personální
posílení místního oddělení Policie ČR a další investice do jejího technického zázemí.
c) Zajistíme postupnou modernizaci a rozvoj kamerového systému.
d) Zaměříme se ve spolupráci se školou, odborníky a policií na protidrogovou prevenci.
e) Budeme požadovat, aby příslušné státní instituce důsledně vyžadovaly dodržování
hygienických a stavebních předpisů v ubytovnách pro nepřizpůsobivé občany a zároveň
znemožňovaly sociální byznys se státním příspěvkem na bydlení.
f) V rámci prevence kriminality nepřipustíme další rozšiřování hazardu a počtu heren, v
souladu se současnými regulačními opatřeními města.
g) Zajistíme podmínky pro činnost jednotky požární ochrany – podpoříme provoz
jednotky a průběžnou modernizaci a obnovu drobné techniky.
h) Podpoříme činnost dobrovolných hasičů, zejména v oblasti dětí a mládeže.
11. Priority pro osadu Knížkovice:
a) Zajistíme zpracování studie na vybudování kanalizace v Knížkovicích.
b) Zlepšíme dopravní obslužnost občanů Knížkovic.
c) Zajistíme údržbu nádrže na Kapce.
d) Budeme pokračovat v rekonstrukci a budování povrchů ulic a údržbě veřejného
osvětlení.
e) Nepřipustíme, aby město prodalo budovu bývalé hasičské zbrojnice. Chceme, aby zde
byla zachovaná místnost pro veřejné akce a dobrovolnou činnost a možnost ubytovat
místní občany v případě nouze.
f) Budeme i nadále podporovat, aby byl v Knížkovicích zachován obchod s potravinami.
Proto udržíme vliv města na pozemky pod příslušnou nemovitostí.
g) Zajistíme revitalizaci nádrže a zeleně v Knížkovicích.
h) Obnovíme náves – dětské hřiště a opravíme pomníček obětem světových válek.
ch) Vybudujeme nový asfaltový povrch cesty (tzv. úvoz) - od DAGA do Knížkovic.
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12. Priority pro osadu Černín:
a) Zajistíme zpracování studie na vybudování kanalizace v Černíně.
b) Zlepšíme dopravní obslužnost občanů Černína.
c) Zrealizujeme rekonstrukci hasičské zbrojnice v budově č. p. 1.
d) Finančně podpoříme kulturní a společenské akce pořádané v Černíně např. loutkářská
představení a černínské slavnosti.
e) Budeme i nadále hledat cestu, jak vyřešit problém s absencí místního obchodu s
potravinami.
f) Chceme věnovat více pozornosti údržbě veřejné zeleně a investicím do povrchů místních
komunikací, konkrétně ke hřišti a Ke kameni století.
g) Dokončíme revitalizaci návsi a další obnovu zeleně.
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