Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice
pro období 2014 - 2018
Čl. I.
Preambule
1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014 2018 je základním politickým a strategickým dokumentem, ve kterém jsou shrnuty
postoje, priority a cíle výkonného orgánu samosprávy v oblasti dalšího rozvoje Prahy 20 Horních Počernic ve všech oblastech, které se týkají života občanů městské části, jejího
řízení i komunikace Radnice s veřejností.
2. Programové prohlášení navazuje na Smlouvu o koaliční spolupráci uzavřenou mezi
volebními stranami Šance pro Počernice a TOP09.
3. Cílem Programového prohlášení je vyjádřit jasný a bezvýhradný zájem smluvních stran
a všech členů jejich politických klubů v Zastupitelstvu Městské části Prahy 20 - Horních
Počernic společně prosazovat všechny programové body, které vycházejí ze základních
myšlenek vymezených volebními programy koaličních partnerů.
Čl. II.
Programové priority
Hlavní priority pro volební období 2014 - 2018, které si koaliční partneři ve smlouvě
stanovili, jsou rozpracovány v následujících kapitolách tohoto programového prohlášení:
1.1

Rozpočet a ekonomika

1.1.1 Zabezpečit transparentní a efektivní hospodaření s finančními prostředky městské
části. Pro Radu Městské části Praha 20 - Horní Počernice je to samozřejmost a v
průběhu celého volebního období se bude touto zásadou řídit. Občané Horních
Počernic mají nejen právo seznámit se s rozpočtem, jeho projednáváním a
schvalováním, ale mají též právo být informováni o dalších finančních nástrojích
hospodaření městské části.
1.1.2 Dbát na dodržování rozpočtové kázně při nakládání s veřejnými finančními
prostředky.
1.1.3 Kontrolovat účelnost a efektivitu vynakládání veřejných finančních prostředků.
1.1.4 Usilovat o vyrovnanost finančních vztahů s hl.m. Prahou za účelem vyrovnané
příjmové základny městské části s ohledem na celkovou daňovou výtěžnost
Městské části Praha 20 - Horní Počernice.
1.1.5 Posílit transparentnost VŘ tak, že Rada umožní účast veřejnosti (občana s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 20, který dosáhl 18 let, doložil čistý výpis z TR, přihlásil se
do komise pro výběrové řízení a byl k účasti MČ Praha 20 vylosován).
1.1.6 Po modernizaci ITC ÚMČ zavést „rozklikávací rozpočet“ na webu městské části.

1.1.7 Po modernizaci ITC ÚMČ zajistit elektronické zveřejňování kompletního obsahu
smluv MČ Praha 20 včetně jejich dodatků s výjimkou smluv, které zveřejnění ze
zákona neumožňují.
1.1.8 Prosazovat moderní informační a komunikační systémy a technologie tak, aby Úřad
poskytoval občanům rychlé, vstřícné a otevřené vyřízení jejich záležitostí v
důstojném prostředí. Podstatněji zrekonstruovat a zmodernizovat oficiální webové
stránky městské části. Zajistit pro zájemce systém zasílání důležitých novinek
systémem.
1.2

Rozvoj území

1.2.1 Pokračovat v realizaci Strategického plánu rozvoje Městské části Praha - 20 Horní
Počernice.
1.2.2 Prosazovat promyšlenou koncepci výstavby a stanovení jasných pravidel pro
investory a developery, zahrnující řešení dopravy v nových lokalitách, výstavbu
infrastruktury, inženýrských sítí, sociálních, předškolních a školních zařízení a
dalších objektů občanské vybavenosti s dostatečnými plochami veřejné zeleně.
1.2.3 Posuzovat urbanizaci a kvalitní rozvoj výstavby v obci ve spolupráci s odborníky a
architekty.
1.2.4 U větších investičních celků umožnit veřejná projednávání.
1.2.5 Maximální snaha o ukončení výstavby logistických hal.
1.2.6 Nepřipustit zásadní změny územního plánu z ploch určených pro veřejnou zeleň na
pozemky určené k zastavění.
1.2.7 Ctít charakter území Horních Počernic a prosazovat mírnější zastavěnost a zástavbu
než lze dle limitů a koeficientů daných územním plánem.
1.2.8 V lokalitě Robotnice v co největší míře zachovat zelené plochy a výstavbu zde
omezit na minimum, na pozemku ve vlastnictví MČ zachovat zeleň a neposkytnout
ji k výstavbě.
1.2.9 Usilovat o svěření magistrátního pozemku pro investiční výstavbu Beranka 1.

1.3

Dopravní politika a infrastruktura

1.3.1 Usilovat o dokončení výstavby a s tím spojenou i rekonstrukci povrchů místních
komunikací a získání dotací na lokální čističky pro nemovitosti, které jsou příliš
vzdálené od hlavní kanalizační sítě.
1.3.2 Usilovat o odlehčení dopravy na Náchodské ulici a odklonění nákladní dopravy
mimo Horní Počernice.
1.3.3 Prosazovat vybudování funkčních protihlukových opatření a úpravy povrchů
silnic („tichý asfalt“) pro snížení hluku z mladoboleslavské a hradecké dálnice.

1.3.4 Prosazovat koncepci a realizaci propojení cyklostezek do okolních městských částí
a obcí a zapojení Horních Počernic do Asociace měst pro cyklisty.
1.3.5 Prosazovat a podporovat výstavbu regionálního tranzitního okruhu kolem Prahy,
jehož smyslem je především vyvést kamionový tranzit mimo hlavní město
(Regionální varianta trasy). V případě prosazení stávající varianty SOKP posoudit i
alternativní varianty snížení negativních důsledků pro MČ Praha 20 a trvat na jejich
minimalizaci.
1.3.6 Podporovat zachování cyklostezky do Klánovic v současném stavu a řešení
dopravy budoucích lokalit mimo tuto cyklostezku.
1.3.7 Prosazovat zrušení zpoplatnění vysokorychlostní komunikace na Mladou Boleslav
(v úseku na území Horních Počernic) i přes negativní postoj Ministerstva dopravy
ČR.

1.4

Životní prostředí

1.4.1 Pokračovat ve zvyšování kvality a frekvenci úklidu parků a veřejných ploch.
1.4.2 Zajistit kontroly stanovišť tříděného odpadu, spolupráce s hl. m. Prahou při
optimalizaci vývozu jednotlivých komodit.
1.4.3 Pokračovat v zavedeném modelu, větší úklid obce za méně peněz a získávání peněz
na mzdy osob pracujících v rámci tohoto modelu z Úřadu práce.
1.4.4 Zachovat zahrádkářské osady na pozemcích MČ Praha 20. Sjednotit ceny nájmů a
upustit od účtování inflace.
1.4.5 Zajistit umístění sportovních prvků podél cyklostezek, cyklotras a v parcích.
1.4.6 Vybudovat rekreační a oddechovou zónu s herními a sportovními prvky mezi
sídlišti Jizbická a Canaba.
1.4.7 Revitalizovat rybník „koupaliště“ ve Svépravicích a obnovit zde písečnou pláž.

1.5

Nakládání s majetkem a bytová politika

1.5.1 Pečovat o bytový fond zřízením místa domovníka v jednotlivých domech v majetku
MČ Praha 20.
1.5.2 Pokračovat v nastavených pravidlech, tj. podíl vybraného nájemného investovat
zpět do našich bytových domů.
1.5.3 Zjišťovat nedostatky (zejména neplacení nájemného a služeb spojených s nájmem)
a po jejich odhalení vyžadovat důsledný postup v souladu s přijatou metodikou

1.6

Školství a vzdělávání

1.6.1 Podporovat rozvoj a spolupráci škol na všech stupních vzdělávání.
1.6.2 Podporovat mezinárodní spolupráci škol a zapojení škol do projektů na všech
úrovních.
1.6.3 Zajistit kvalitní průběh rekonstrukce areálů školských zařízení (opravy a
rekonstrukce střech školních objektů a obvodových plášťů budov, sociálních
zařízení a školních kuchyní.)
1.6.4 Podporovat rozvoj činnosti mimoškolních aktivit dětí a mládeže, občanských
sdružení a neziskových organizací.
1.6.5 Usilovat o rozšíření kapacity předškolních zařízení pro děti do tří let věku

1.7

Kultura a sport

1.7.1 Soustavně podporovat aktivity občanů a organizací na území městské části v oblasti
kultury, sportu a volného času se zaměřením na všechny věkové skupiny obyvatel.
1.7.2 Soustavně podporovat činnosti Kulturního centra Horních Počernic (Domeček,
Divadlo Horní Počernice, Divadlo v přírodě), Chvalského zámku a místní
knihovny.
1.7.3 Usilovat o výstavbu sportovní haly ve spolupráci s místními sportovci a učiteli
tělesné výchovy dle potřeby počernických sportovců.
1.7.4 Nastavit koncepci sportu a jeho rozvoje.

1.8

Sociální politika

1.8.1 Podporovat neziskové organizace formou grantů.
1.8.2 Podporovat zachování stávající a nových tradice (slavnosti, plesy a jiné
společensko – kulturní akce pro děti i dospělé).
1.8.3 Rekonstruovat a rozšířit budovu současné knihovny, kde vznikne vícegenerační
dům.
1.8.4 Zajistit rekonstrukci Stodoly, kde vznikne multifunkční společenský sál pro
pořádání plesů, koncertů, výstav apod.
1.8.5 Pokračovat v budování bezbariérových přechodů a vstupů do veřejných budov.

1.8.6 Pokračovat v jednáních s místními podnikateli ohledně možnosti slev pro seniory a
sociálně slabší rodiny.
1.8.7 Řešit bezdomovectví pravidelnými kontrolami problémových lokalit a poskytovat
jim pomoc při začleňování do společnosti.

1.9

Protidrogová prevence a bezpečnost

1.9.1 Propojit a koordinovat existující formy nespecifické a specifické primární
protidrogové prevence a jiných sociálně patologických jevů.
1.9.2 Zachovat pozici školního psychologa pro základní školy.
1.9.3 Pokračovat v nastavené koncepci společně s ředitelem Městské policie a navýšit
počet strážníků.
1.9.4 Pokračovat v politice přibližování se nulové toleranci k hazardu v Horních
Počernicích.
1.9.5 Usilovat o navýšení počtu bezpečnostních kamer a jejich integraci do městského
systému.

Čl. III.
Závěr
Programové prohlášení bylo sestaveno a projednáno na jednání Rady Městské části Praha
20 - Horní Počernice dne 2. 12. 2014 a schváleno usnesením č. 2/2.25/14 rámec pro
každodenní rozhodování a řízení městské části. Prohlášení se stává klíčovým
strategickým dokumentem pro krátkodobé i dlouhodobé rozvojové programy na území
Prahy 20 - Horní Počernice.

