PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE OSTRAVA-JIH 2018-2022

Tímto dokumentem deklarujeme společný záměr koaličních zastupitelů
z Hnutí ANO 2011, Ostravaku, politického hnutí a Občanské demokratické
strany, zvolených ve volbách do zastupitelstva městského obvodu OstravaJih ve dnech 5. a 6. října 2018, pracovat v zájmu Ostravy-Jihu.
Naším společným cílem je všestranný rozvoj obvodu. Tento dokument
představuje základní oblasti samosprávy, na které se ve volebním období
2018 – 2022 zaměříme. Prioritou zůstává odpovědné hospodaření s veřejným
majetkem, otevřená komunikace s občany a pokračování v prospěšných
aktivitách v obvodu.

Bezpečnost
 Aktivní řešení problematiky ubytoven (bezdoplatkové zóny, stavební uzávěra,
aktivní jednání s vládou a PČR s apelem na změnu dotčených zákonů).
 Kamerové systémy v bytových domech ve vlastnictví města a na veřejných
prostranstvích dle požadavků bezpečnostních složek a občanů.

Sociální služby
 Další byty pro seniory a rekonstrukce vybraných stávajících na bezbariérové.
 Založení příspěvkové organizace pro sociální služby.
 Podpora funkčních sociálních služeb.

Komunální služby a Technické služby Ostrava-Jih
 Řešení statické dopravy v obvodu a budování parkovacích míst na základě
Koncepce statické dopravy a připravených projektů z ní vyplývajících.
 Podpora rozvoje Technických služeb v oblasti komunální techniky a účelné
rozšiřování počtu výkonných pracovníků.
 Modernizace a opravy mobiliáře v obvodu.
 Pokračování v rozšíření okrasné zeleně v obvodu, údržbě veřejného prostoru
a zkrášlení celého obvodu.
 Systematické opravy komunikací, chodníků a veřejných ploch dle pasportu.

Oblast rozvoje školství
 Podpora nových metod výuky a individuálního přístupu k žákům s důrazem
na rozvoj kreativity a talentů, pomoc v předcházení případů školního
neúspěchu žáků, např. formou podpory zájmových kroužků.
 Podpora investic do vybavení škol a školských zařízení, a tím zlepšení
podmínek umožňujících rozvoj talentovaných dětí a žáků.
 Podpora budování přírodovědných a technických odborných učeben, včetně
vyplývající motivace žáků pro studium technických oborů a učňovského
školství.

Oblast kultury, sportu, volného času a klubové činnosti
 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 Podpora participativního rozpočtu „Společně tvoříme Jih“.
 Podpora kulturních akcí na území celého obvodu.
 Rozvíjení instalace sportovního a herního mobiliáře na veřejně přístupných
místech, přístupných všem věkovým kategoriím.
 Budování relaxačních míst v parcích a přírodě, rekultivace a estetizace
zelených ploch vnitrobloků.
 Pokračování v rekonstrukcích a budování nových hřišť, či minihřišť.
 Další rozvoj služeb a využití volného času v Bělském lese.
 Podpora bikesharingu.

Investice
 Rekonstrukce tržnice na náměstí SNP v Zábřehu.
 Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce, ul. Horní s následnou opravou podchodu a
ploch před Poliklinikou.
 Příprava projektu předprostoru OC Kotva v Zábřehu.
 Opravy podchodů (Tylova, Dřevoprodej, Hulvácká).
 Podpora záměru vybudování městské haly pro míčové sporty na Jihu.
 Prověření možnosti výstavby krytého aquaparku na Jihu a následné přípravy
této strategické investice.
 Projekt aktivního využití prostoru „Zeleň za Lunou“.

