
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA ZLÍNA 
________________________________________________________ 

 

A. FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA 

1. Budeme dbát na přehlednost a transparentnost rozpočtu. 

2. Budeme usilovat o úsporná opatření v oblasti výdajů města. Budeme efektivně a 
transparentně řídit radnici a městské společnosti. 

3. Budeme se snažit financovat investiční akce v maximální možné míře s využitím 
dotačních titulů nejen z EU. 

B. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 

1. Nebudeme neuváženě prodávat městský majetek a budeme jej efektivně využívat. 

2. Zrekonstruujeme centrální hřiště na Jižních Svazích u ZŠ Okružní. 

3. Budeme pracovat na rekonstrukci tržiště „Pod kaštany“ a náměstí Míru. 

4. Dokončíme úpravu centrálního prostranství v Malenovicích a rekonstrukci kina 
Květen. 

5. Budeme pokračovat v pracích na odkanalizování místních částí.  

6. Budeme v etapách realizovat revitalizaci sídliště Podhoří. 

7. Budeme podporovat investiční výstavbu pavilonu Aligátorů v areálu ZOO Zlín a 
pokračovat v rozšiřování zoologické zahrady 

8. Podnikneme kroky ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tak, aby 
společnost pracovala v zájmu občanů. 

9. Dokončíme II. a III. etapu rekonstrukci městských lázní. 

C. STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

1. Budeme realizovat projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje území s cílem 
získání maximální výše dotací. 

2. Budeme pravidelně aktualizovat akční plán strategie města Zlína 

D. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA 

1. Poskytneme maximální podporu vybudování integrovaného dopravního terminálu 
zahrnujícího novou výpravní budovu vlakového nádraží, autobusové nádraží a MHD. 

2. Budeme usilovat o realizaci nových parkovišť na území našeho města s ohledem na 
možnosti v konkrétních lokalitách. 

3. Budeme rekonstruovat chodníky a silnice. Rozšíříme síť cyklostezek a budeme 
pokračovat ve výstavbě městské obslužné cyklostezky. 



4. Dokončíme generel dopravy jako základní dokument pro následné dílčí řešení 
dopravy ve městě. 

5. Budeme pokračovat v přípravě dopravního napojení průmyslové zóny Zlín-východ 

6. Zrekonstruujeme ulici Mostní ve Zlíně. 

7. Budeme pokračovat v přípravě obchvatu Zálešná. 

8. Budeme pokračovat v nasvětlování a zabezpečování přechodů pro chodce. 

E. BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ 

1. Budeme nadále pokračovat v maximální podpoře prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů. 

2. Budeme se snažit prohlubovat spolupráci a dobré vztahy Městské policie Zlín 
s Policií ČR. Vše ovšem s vědomím, že Městská policie Zlín nemůže nahrazovat práci 
Policie ČR. 

3. Pochůzkovou činnost strážníků Městské policie zaměříme na pravidelnou kontrolu 
problémových lokalit, ve kterých dochází opakovaně k rušení nočního klidu a ničení 
soukromého i veřejného majetku. 

4. Budeme pokračovat v modernizaci pracoviště pro krizové řízení. 

5. Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti dětí v našich školských zařízeních. 

F. OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

1. Zachováme institut „Veřejné služby“, který plní funkci nástroje motivace k pracovní 
činnosti a zároveň zlepšuje pořádek v našem městě. 

2. Budeme pokračovat v proces komunitního plánování sociálních služeb a služeb s nimi 
souvisejících. 

3. Prostřednictvím terénních pracovníků pomůžeme řešit problémy rodin i jednotlivců v 
sociální tísni. 

4. Nadále budeme podporovat pomoc potřebným jako je dárcovství krve a kostní dřeně, 
pomáhat projektům, jejichž smyslem je pomáhat nemocným dětem. 

5. Podpoříme kulturní a vzdělávací aktivity našich seniorů. Podpoříme vznik nových 
klubů seniorů. 

6. Budeme i nadále podporovat rekondiční pobyty osob se zdravotním postižením. 

G. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 

1. Budeme průběžně pokračovat v postupné rekonstrukci objektů školských zařízení na 
základě potřeb a jasných pravidel, a to s důrazem na zázemí školských zařízení pro 
moderní formy výuky. 

2. Budeme hledat prostory pro optimalizaci provozu kapacit mateřských školek tak, aby 
se se svou pracovní dobou byly schopny co nejvíce přizpůsobit požadavkům rodičů 
dětí. 



3. Budeme podporovat další rozvoj nabídky mimoškolních, zájmových aktivit, 
sportovních a vzdělávacích soutěží na základních školách i mateřských školkách, jako 
důležitý prostředek v úsilí o zdravý vývoj mládeže. 

4. Budeme podporovat výchovu dětí a mládeže směrem k principům trvale udržitelného 
života podpoříme vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. 

5. Budeme dále modernizovat sportovní plochy a dětská hřiště a zaměříme se na 
sportování mládeže a na podporu sportovních aktivit pro veřejnost. 

6. Budeme nadále rozdělovat finanční dotace do sportu tak, abychom zohledňovali 
podporu sportů s širokou členskou základnou dětských, žákovských a juniorských 
kategorií s ohledem na finanční možnosti města 

H. KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 

1. Podpoříme instalaci soch na veřejných prostranstvích. 

2. Budeme podporovat svobodnou kulturu, festivaly, výstavy, budeme pokračovat 
v projektu „Živé (nejen) náměstí“ a rozšiřovat ho dalšími pravidelnými kulturními a 
sportovními akcemi. 

3. Budeme pokračovat v systematické obnově památkově chráněných objektů 
s částečným využitím finančních prostředků ze státních zdrojů. 

4. Budeme pokračovat v revitalizaci Památníku Tomáše Bati. 

5. Ve spolupráci s orgány Státní památkové péče a na základě veřejné architektonické 
soutěže se budeme snažit definovat principy budoucího vývoje baťovských obytných 
čtvrtí. 

6. Budeme transparentně rozdělovat dotace do kultury. Hlavním cílem je podpora 
nevýdělečných a zájmových aktivit, které jsou základem živé kultury každého města, 
především činnosti zaměřené na děti a mládež. 

I. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

1. Zajistíme přiměřenou péči o městskou zeleň, zejména intenzivnější péči o travní 
porosty a květinovou výzdobu. 

2. Budeme podporovat environmentální vzdělávání a osvětu občanů. 

3. Budeme usilovat o rozšíření sběru tříděného odpadu, včetně separátního svozu 
bioodpadu se snahou o jeho zpětné využití.  

J. BYTOVÁ PROBLEMATIKA 

1. Budeme účinně zasahovat proti projevům vandalismu a špatných mravů v souvislosti 
s používáním městských bytů. 

2. Zachováme přiměřenou kapacitu sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení. 

3. Budeme nadále investovat do oprav a údržby bytového fondu. 

4. Nebudeme prodávat velkokapacitní domy v majetku města. 



K. PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A MEZINÁRODNÍ STYKY 

1. Využijeme všech příležitostí ke zvýšení počtu návštěvníků našeho města. (koncerty, 
výstavy, kongresy). I nadále budeme podporovat akce, které ke Zlínu trvale patří 
(Festival filmů pro děti a mládež, Barum Czech Rally atd.). 

2. Budeme trvale pracovat na propagaci města Zlína, jeho historie i současnosti. 

3. Udržíme prospěšné kontakty se zahraničními i tuzemskými městy, zvláště pak s těmi, 
se kterými spolupracujeme na základě dlouhodobého smluvního partnerství. 

L. MÍSTNÍ ČÁSTI 

1. Nadále budeme rozdělovat investiční prostředky spravedlivě na celém území města a 
ve všech místních částech města. 

2. Budeme nadále podporovat sportovní i kulturní život v místních částech. 

 


