
 
- podpora prevence kriminality, různých druhů závislostí    
- postihy za rušení nočního klidu, vandalství, výtržnictví a pod. 
- usilování o zákaz výherních hracích automatů a hazardu ve městě 
- bránění ve vytváření prostoru/bydlení/ pro integraci migrantů na území  
  města   
Životní prostředí 
- bránění nesmyslnému kácení stromů v různých částech města vč. ořezů 
- dobudování funkčních prvků protipovodňové ochrany, rekultivace a  
  ochrana tvorby krajiny 
- podpora ekonomické třídění komunálního odpadu 
- koncepční práce s veřejnou zelení, ochrana zelených ploch 
- usilování o čistotu města, městského hřbitova, pravidelná údržba zeleně,  
  městských komunikací 
- postihování porušování zákonů a vyhlášek při zabezpečování kvality  
  životního prostředí = ovzduší, pitné vody, hlučnosti, zápachů  apod. 
Rozvoj demokracie 
- poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva dle výsledků voleb 
- efektivnost organizační struktury MěÚ a její fungování 
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      Vážení spoluobčané, voliči! 
 
      Městská organizace spolu s kandidáty do Zastupitelstva 
města Holešova vám předkládají volební program KSČM, který 
vychází z vašich potřeb, námětů, postřehů, projevů 
spokojenosti či nelibosti v různých oblastech života.  
      Program je postaven na přítomnosti se směrováním pro 
budoucnost. Je určen všem těm, kteří chtějí zlepšit kvalitu 
svého života, vzhled města ve kterém žijí, řešit spokojenost 
občanů a jejich právo na plnohodnotný a důstojný život. 
      Prosazování tohoto volebního programu bude prvořadým 
cílem a prioritou zastupitelů zvolených za KSČM.  
 
Rozvoj ekonomiky 
- podpora koncepce zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst 
- vyhledávání a podpora strategických investorů pro průmyslovou  zónu  
- podpora drobného a středního podnikání   
- podpora projektů v rámci spolufinancování z fondů Evropské unie 
- sledování efektivnosti využívání státních dotací, průhlednosti  výběrových     
  řízení na veřejné zakázky města 
- sledování čerpání rozpočtu, dodržování rozpočtové kázně při realizaci akcí  
  investiční výstavby, dluhové zadluženosti včetně závěrečných auditů  
  hospodaření města 
 



Zdravotní a sociální služby 
- prosazení zřízení služby města pro seniory nad 65 let a osoby se     
  zdravotním postižením „Senior taxi“ 
- zachování osvobození od poplatku za komunální odpad u dětí mladších 2    
  let a seniorů starších 75 let 
- vytváření podmínek pro lékařské a stomatologické služby ve městě  
- modernizace Centra pro seniory a Domů s pečovatelskou službou 
- udržení a rozvíjení všech typů služeb a péče o děti a mládež, zdravotně a  
  mentálně postižené, seniory i sociálně vyloučené občany 
- sledování objektivnosti při stanovování výše nájemného v městských  
  bytech 
Zemědělství a venkov 
- ochrana zemědělského půdního fondu 
- podpora rozvoje tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní    
  zpracování zemědělských produktů 
- podpora zájmových organizací: myslivců, rybářů, zahrádkářů, chovatelů a  
  dalších 
- revitalizace zámecké zahrady 
- podpora naplňování územního plánu /bydlení/ Kozrálov, Želkov 
- vybudování vodovodu Količín 
Dopravní dostupnost  a obslužnost  
- podpora výstavby R 49 Holešov-Zlín 
- vyčlenění kamionové dopravy mimo obydlená centra,  zprovoznění silnice  
  u SPZ /strategická průmyslová zóna/ 
- budování parkovišť /Pivovarská, Dukelská, Masarykova, U Letiště/ 
- rekonstrukce komunikací a chodníků /revitalizace sídliště U Letiště,  
  Novosady, Třešňové sady, Grohova, Očadlíkova, Plačkov, F.X.Rrichtra,  
  Školní, Bartošova, Pivovarská atd. 
- zavedení městské hromadné dopravy, udržet stávající rozsah vlakové a  
  autobusové dopravy, podpora autobusové linky do Žop 
Obchod, služby 
- podpora obchodních sítí a služeb ve městě v dle potřeb občanů  
- rekonstrukce nám.Sv.Anny, otevření Masných krámů,vybudování tržiště 
- vybudování kolumbaria, loučky 
Bydlení 
- podpora modernizace a údržby městských nájemných bytů, zateplení  
- podpora výstavby rodinných domů a nového Centra pro seniory /CpS/ 
- umožnění přidělování půjček města z Fondu rozvoje  bydlení 
- sledování přidělování městských bytů, umísťování občanů do CpS, DsPS  

Školství 
- podpora mateřských škol a umístění dětí do těchto zařízení  
- podpora kvality základního vzdělávání, zachování, rozvoj školních a  
  mimoškolních zařízení pro děti a mládež  
- podpora rozvoje zájmové umělecké činnosti včetně ZUŠ /základní   
  umělecká škola/ 
- zachování speciální praktické školy ve městě  
- podpora rozvoje učňovského a středního školství "Podpora řemesel v   
  odborném školství"  
- podpora projektů k uplatnění absolventů škol vč. vzniku pracovních míst  
- upřednostňování bezplatného užívání školních prostor pro mimoškolní 
zájmovou činnost dětí a mládeže  
Tělovýchova a sport 
- modernizace a výstavba sportovních zařízení směřujících k rozšíření  
  možností výkonnostního, rekreačního a zájmového sportování 
- podpora pronajímání tělocvičen a haly školských zařízeních organizacím  
  pro účely sportovního vyžití dětí a mládeže za zvýhodněné ceny 
- ekonomická podpora sportovní činnosti organizací a spolků/akce milion/  
- vybudování sportovní haly pro zimní sporty, sezonního mobilního kluziště 
- podpora rekonstrukcí: krytý bazén, zámecké koupaliště, dětská hřiště,  
  hřiště 1.,2.ZŠ, stadion Míru, hřiště v Americkém parku, areál výletiště  
  Žopy, Dobrotice, Količín 
- vybudování cyklostezky Bořenovice 
Kultura 
- poskytování dotací na rozvoj národopisných aktivit, kulturních památek,  
  zvyšování cestovního, turistického ruchu, ochrana městské památkové  
  zóny 
- dostupnost kulturních, společenských, sportovních, zájmových aktivit,  
  činností a dotačních programů /akce milion, granty/   
- podpora bezplatného uvolnění prostorů pro činnost zájmových útvarů,  
  spolků, občanských sdružení 
- podpora rekonstrukce městského kina Svět a jeho digitalizace 
- podpora rekonstrukce městské knihovny 
- vybudování městského muzea v prostorách zámku 
Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů 
- zajišťování bezpečnosti občanů, součinnost a spolupráce státní správy,  
  samosprávy, Policie ČR a Městské policie, provázanost a funkčnost  
  integrovaného záchranného systému  


