Programové prohlášení rady města Černošice
Rada města, složená z pěti zástupců sdružení Věci černošické, jednoho zástupce za Nezávislé, a
jednoho za TOP09, tímto programovým prohlášením deklaruje své priority a záměry pro volební
období 2010 – 2014:
-

Rada města chce vést Černošice jako město, které bude v celorepublikovém měřítku
příkladem efektivní a transparentní správy založené na spolupráci a komunikaci.

-

Samosprávu chápeme jako odpovědnost vedení vzešlého z voleb za transparentní a efektivní
využití společných finančních prostředků z daňových výnosů i z vlastní činnosti města.

-

Jako jeden z principů samosprávy v pravém slova smyslu budeme podporovat aktivní
zapojení občanů a jejich odborných znalostí a iniciativy v řešení místních záležitostí.

-

Zásadním způsobem zvýšíme důraz na vzhled a čistotu města. Zasadíme se o to, aby občané
Černošic mohli být na své město hrdí a aby nadstandardní kvalita a podoba veřejných prostor
města odpovídaly historickému významu a ekonomické a vzdělanostní skladbě obyvatelstva.

-

Budeme podporovat kvalitní prvky společenského vnitřního života města včetně příležitostí a
míst ke společnému setkávání a využití volného času.

-

Zvýšenou pozornost budeme věnovat rozvoji kvalitního školství, ochraně životního prostředí a
bezpečnosti, které považujeme za zásadní prvky pro kvalitu života ve městě a jeho
budoucnost.

-

Zásadní pozornost budeme věnovat koncepčnímu řešení a využití městských center.
Strategická rozhodnutí s dlouhodobým významem budeme činit transparentně a na základě
zveřejnění a projednání záměrů s širší veřejností. Při realizaci nových investic bude kladen
větší důraz na detail a nápaditost.

-

Zdroje pro investice zajistíme jak promyšlenými úsporami a efektivním vynakládáním běžných
výdajů, tak získáním dodatečných prostředků z dotačních zdrojů a strategickým využitím
městského majetku.

-

Černošice budeme spravovat jako město bez korupce, tajných smluv a konfliktu zájmů.

-

Ve správě města budeme využívat moderních přístupů a technických možností ke
zveřejňování informací na webových stránkách města, k efektivním nákupům výrobků a
služeb a k optimalizaci vnitřních procesů městského úřadu.

-

V oblasti tzv. přenesené působnosti, tj. ve výkonu státní správy skrze městský úřad, zajistíme
fungování úřadu na bázi profesionality, nestrannosti a výkonnosti.

-

Za zásadní cíl považujeme prosazení takové podoby fungování města, takové míry zapojení
občanů, takové důvěry v apolitickou správu města samotnými aktivními občany a takové
spokojenosti s výsledky, aby i v následujících letech výsledky komunálních voleb zajistily
zachování a další rozvoj tohoto modelu správy města Černošice v zájmu jeho obyvatel.
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