
Vážení spoluobčané, 
 
dne 12. dubna 2017 zvolilo Zastupitelstva města Ostrova nové vedení našeho města.  
 
Hlasy 13 zastupitelů jsem byl zvolen do funkce starosty. 1. místostarostou se stal Petr Šindelář 
a 2. místostarostkou paní Ilona Leupold. Oba místostarostové svou funkci budou vykonávat jako 
neuvolnění. 
 
Dalšími členy Rady města Ostrova byli zvoleni paní Jitka Samáková, pan Petr Nedvěd, pan Vladimír 
Palivec a pan Petr Kalousek. 
 
Dovolte mi, abych Vás touto formou seznámil s našimi programovými prioritami tak, jak byly 
dohodnuty v uzavřené koaliční smlouvě.    
 
 
PROGRAMOVÉ PRIORITY (výňatek z koaliční smlouvy) 

1. Investice a správa majetku 

a. Budou dokončeny zahájené a smysluplné investiční akce, případně ty akce, kde by 

městu hrozila škoda při jejich nedokončení. Především jde o: 

i. Dostavbu areálu IZS. 

ii. Dokončení dostavby stacionáře (Domova pokojného stáří). 

iii. Dokončení atletického areálu u ZŠ Masarykova ulice. 

b. Bude vyvinuto maximální úsilí o to, aby se zahájily, a bude-li to možné i dokončily, nové 

investiční akce. Především: 

i. Rekonstrukce již několik let prázdné, bývalé ubytovny, č.p. 617 v Hornické ulici 

ii. Výstavba nové tělocvičny u ZŠ J.V. Myslbeka, kterou tato škola nutně 

potřebuje. 

iii. Řešení prostoru po bývalém centrálním tržišti na Mírovém náměstí. 

c. Prvořadým úkolem je správa městského majetku, která musí být maximálně efektivní 

a také co nejekonomičtější.  

i. Z těchto důvodů budeme především dbát na přijetí takových opatření, které 

přinesou i úspory rozpočtu města. Například: 

1. Při modernizaci městského osvětlení posoudíme ekonomičnost 

výměny za úsporné technologie. 

2. Posoudíme osazení úsporných systémů na elektrickou energii. 

ii. Budeme trvat na městě čistém a upraveném, kde je tráva včas posekána, 

a u většiny košů jsou sáčky na psí exkrementy. 

iii. Veřejné zakázky budou maximálně transparentní. U podlimitních zakázek však 

budeme preferovat spolehlivé místní podnikatele. U ostatních zakázek 

zajistíme, že dostanou možnost se do nich také přihlásit. 

iv. Provedeme audit vynaložených prostředků do objektu Myslivny a následně 

budeme postupovat tak, aby tento objekt nezatěžoval městský rozpočet.  

d. Naším zájmem je udržet dostupné bydlení, a tak nebude provedena žádná další 

privatizace městských bytů. 

e. Projekt autobusového nádraží na Mírovém náměstí podrobíme revizi s cílem jej 

změnit. 

 

 



2. Ekonomika a finance 

a. Bude provedena revize stávajícího rozpočtu s cílem významně uspořit. 

b. Chceme opět naplnit Fond budoucnosti, a to nejméně na úroveň 10 miliónů Kč. 

c. Bude provedena revize běžících projektů s posouzením jejich potřebnosti a případné 

nákladovosti. 

d. Zaměříme se na městskou hromadnou dopravu s cílem jejího zlevnění a zefektivnění. 

Po Ostrově už nesmí jezdit autobusy převážející pouze vzduch. 

e. Příprava rozpočtu města bude probíhat tak, aby se snížil objem běžných výdajů a rostly 

kapitálové. 

f. Nebudou podávány žádosti o dotaci na tzv. měkké projekty, jejichž výsledky bývají 

maximálně obsáhlé studie, které ale občanům města nepřinášejí žádný užitek. 

g. Prověříme řízení i hospodaření kabelové televize. 

 

3. Rozvoj města 

a. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými a napříč zastupitelstvem zpracujeme 

a v konsensu prosadíme nový Strategický plán rozvoje města Ostrova. 

b. Vytvoříme podmínky pro čerpání dotací z dotačních titulů jak národních, tak z EU 

především pro obnovu městského majetku a smysluplné investice. 

c. Budeme podporovat střední školství ve městě. 

d. Budeme podporovat i ostatní způsoby rekreace jako jsou zahrádkářské osady 

a Borecké rybníky. 

 

4. Bezpečnost města 

a. Zajistíme častější kontroly městské policie v problémových lokalitách. 

b. Městská policie musí primárně sloužit občanům města, pokud není schopna tento 

základní cíl efektivně splňovat, musí být podrobeny revizi smlouvy o působení městské 

policie mimo území města.  

c. Budeme se inspirovat u úspěšnějších měst v programu prevence kriminality. 

d. Budeme prosazovat bezpečné přechody v Kollárově, Severní a Masarykově ulici. 

e. Prosadíme změnu OZV o hazardu, aby byly srovnány podmínky pro provoz hazardu 

a aby byla zrušena herna v Májové ulici. 

f. Ve spolupráci s Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic budeme prosazovat snížení 

úpravy povolené rychlosti a osazení informativního zařízení pro měření rychlosti 

(ukazatel rychlosti) v úseku silnice z Dolního Žďáru do Horního Žďáru. 

g. Budeme jednat s vlastníkem pozemků po bývalém závodu Škoda s cílem realizovat 

komunikaci vč. osvětlení pro pěší a cyklisty mezi částmi Dolní Žďár a Horní Žďár (okolo 

bývalého areálu Škoda). 

h. Zachováme projekt Asistentů prevence kriminality.  

 

5. Řízení a správa města 

a. Bude provedeno posouzení potřebnosti některých pracovních pozic na městském 

úřadě s cílem zvýšení efektivity a snížení nákladů. 

b. Aby přestala cenzura a nevyváženost v informování veřejnosti, nebude redakční rada 

Ostrovského měsíčníku obsazena zastupiteli, ale odborníky. 

c. Dojde ke kompletní obměně správní rady Ostrovské teplárenské, a.s. a bude prosazen 

návrat k duálnímu modelu řízení – tzn. představenstvo a dozorčí rada s účastí 

zaměstnanců. 

d. Zavedeme starostenské dny i za účasti místostarostů. 



e. Otevřeme kvalifikovanou diskusi na téma „Profesionální marketing v oblasti 

cestovního ruchu“. 

f. Materiály do zastupitelstva budou předkládány tak, aby obsahovaly maximum 

možných informací pro kvalifikované rozhodování všech zastupitelů. 

g. Zásadní investice budou prezentovány občanům tak, aby měli možnost se k nim 

vyjádřit. 

 
Pevně věřím, že novému vedení města se podaří většinu programových priorit do uplynutí zkráceného 
mandátu naplnit. 
  
 
 
Josef Železný,  
starosta města 


