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Změníme Zlínský kraj
k lepšímu.
Dokážeme to!

Volební program KDU-ČSL 2016-2020
pro Zlínský kraj
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Bezpečný domov
Problematika nelegální migrace






Uprchlická krize je velkou výzvou pro celou naši evropskou civilizaci.
Uvědomili jsme si, že svět, ve kterém žijeme a který známe, se může velmi
rychle změnit. Proto musíme více investovat do naší branné i surovinové
bezpečnosti (včetně péče o zachování vlastních strategických zdrojů jako jsou
pitná voda, půda aj.). Ani kraje v tom nesmí zůstat pozadu. Budeme chtít více
zapojit kraj do bezpečnostní politiky státu – při migrační krizi se ukázalo, že
první, kteří jsou na ráně, jsou právě obce a kraje. Bezpečnost tedy začíná i na
hranicích našeho kraje.
Vzhledem ke geografické poloze Zlínského kraje budeme prohlubovat úzkou
spolupráci s Ministerstvem vnitra jak v oblasti prevence nelegální migrace,
tak při přípravě opatření v případě potřeby zvýšené ochrany státní hranice.
Na úrovni kraje budeme rozvíjet spolupráci s Krajským ředitelstvím policie
Zlínského kraje a se Službou cizinecké policie s cílem posílení bezpečnosti ve
Zlínském kraji s důrazem na příhraniční oblasti.
Budeme vytvářet podmínky pro fungování „Aktivních záloh“.

Krizové řízení a integrovaný záchranný systém





Budeme nadále rozvíjet systém krizového řízení směrem ke starostům obcí
jako rozhodujícím orgánům krizového řízení.
Budeme cíleně podporovat jednotky požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů obcí a rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje. Zaměříme se na obnovu a modernizaci hasičské techniky.
Prohloubíme spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, zejména
při výchově mládeže v duchu tradičního hesla dobrovolných hasičů „Bohu ku
cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.
Budeme podporovat ostatní složky integrovaného záchranného systému,
např. Český červený kříž, Horskou službu Beskydy, záchranné kynologické
organizace i humanitární organizace.
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Prosperující a dostupný region
Krajský úřad jako dobrý hospodář





Od roku 2013 Zlínský kraj neustále snižoval podíl investic ve svém rozpočtu.
Naším cílem bude tento trend obrátit a začít naopak snižovat provozní výdaje
a zvyšovat investice. Například na protipovodňová opatření nebo na boj proti
suchu. Tady vidíme pro kraj velkou příležitost. Tyto investice mají
multiplikační efekt a navíc přinášejí vyšší bezpečí pro občany.
Naším cílem bude do roku 2020 zvýšit podíl investic v krajském rozpočtu
nejméně na 20 %.
Zadluženost kraje považujeme za velký problém. Provedeme proto finanční
audit dluhu a navrhneme jeho restrukturalizaci. Zaměříme se na
transparentnost hospodaření a zavedeme tzv. rozklikávací rozpočet.

Krajský úřad jako společensky odpovědná firma



Krajský úřad jako odpovědný zadavatel veřejných zakázek – zohledňování
sociálních parametrů při veřejných zakázkách.
Krajský úřad jako odpovědný zaměstnavatel – úprava prostor a pracovních
podmínek na krajském úřadě potřebných pro zaměstnávání lidí s hendikepy,
pro rodiče s dětmi – vyčlenění pracovních míst na částečné úvazky pro matky
s dětmi.

Podpora podnikání a vzniku pracovních míst
Ve Zlínském kraji máme třetí nejnižší mzdy v republice. Změnit to můžeme aktivní
podporou místních firem. Budeme proto chtít, aby Zlínský kraj byl skutečným
partnerem podnikatelů a firem. Proto budeme:
 Efektivně budovat infrastrukturu vedoucí k udržení stávajících firem a
podniků a přilákání nových.
 Podporovat provázanost škol a firem v oblasti výchovy lidských zdrojů. Cílem
je propojení potřeb na trhu práce se studijními obory. Zvýšíme a zdůrazníme
význam odborných škol vyučující řemesla.
 Budeme mapovat úbytek řemeslníků s předstihem ve spolupráci s okresními
správami sociálního zabezpečení, abychom mohli podporovat učební obory v
daných oborech!
 Napomůžeme zdravé soutěživosti na trhu práce vytvářením podmínek pro
stabilizaci a příliv nových kvalifikovaných sil do ZK s cílem řešit deficit
pracovních sil, budeme usilovat o zřizování odborných praxí.
 Podpoříme vznik místních průmyslových zón přednostně v místech, kde bude
minimalizován zábor zemědělské půdy a negativní dopad na životní
prostředí. Podpoříme revitalizaci starých průmyslových objektů.
 U SPZ Holešov provedeme finanční, institucionální a personální vyhodnocení
stávající situace a záměrů s cílem zefektivnit její správu a přispět k úspoře
veřejných prostředků. Stanovíme jasná pravidla v územně plánovací
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dokumentaci kraje tak, aby v ní bylo možno umístit pouze takové provozy,
které nepoškodí zdroj pitné vody. Tato pravidla budou rovněž jasnou
informací pro firmy, které v zóně projeví zájem umístit své provozy.
O vyřešení stávající patové situace budeme aktivně jednat se všemi aktéry ve
snaze dobrat se smysluplného a rozumného kompromisu.

Dopravní dostupnost a infrastruktura














Zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji. Zaměříme se na
zkvalitnění dopravní obslužnosti v mikroregionech kraje, které jsou postižené
vyšší nezaměstnaností.
Podpoříme další rozvoj dálniční a železniční sítě.
Zaměříme se na koordinaci veřejné železniční a silniční dopravy.
Podpoříme rozvoj silniční dopravy na silnicích II. a III. tříd. Zasadíme se o
jejich další modernizaci a rekonstrukce.
Podpoříme rozvoj cyklostezek v návaznosti na sousední kraje.
Zaměříme se na koordinaci modernizace silniční sítě s přihlédnutím na
plynulost dopravy.
Budeme usilovat o rekonstrukce nádražních budov a výstavbu zádržných
parkovišť a parkovacích domů v jejich blízkosti.
Zasadíme se o prodloužení vodní turistické cesty do Kroměříže.
Zasadíme se o zrušení zpoplatnění dálnic, které mohou fungovat jako
obchvaty měst.
Budeme i nadále usilovat o stavbu D49 , D55 a napojení Valašska na dálniční
síť.
Podpoříme opatření ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě (osvětlení
přechodů, výstavba kruhových křižovatek, bezbariérové chodníky a
přechody).
Budeme prosazovat výstavbu nových dětských dopravních hřišť a zaměříme
se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
Budeme zlepšovat plynulost dopravy, zejména výstavbou obchvatů obcí a
měst, prioritní bude dále oprava silnic a mostů v havarijním stavu.
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Fungující a kvalitní zdravotnictví
Stabilizace, modernizace a rozvoj péče o zdraví občanů kraje
 Máme připravený individuální program nutných opatření a změn pro každou
nemocnici zřizovanou krajem.
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně:
 snížení zadlužení, splacení pohledávek společnostem Magellan a Industry
servis
 zlepšení cash flow a platební schopnosti
 racionalizační opatření, reálný stabilizační plán
 reálný plán postupné modernizace
 výstavba centrálního příjmu
 rekonstrukce interního pavilonu
 zlepšení využití nákladné zdravotnické techniky MR, Pet CT, Lineárního
urychlovače a výrazné zkrácení čekacích dob na vyšetření těmito přístroji
Kroměřížská nemocnice:
 zvýšení základního kapitálu Kroměřížské nemocnice a.s.
 nový pavilon dialýzy
 reálný plán postupné modernizace
Uherskohradišťská nemocnice
 výstavba nového interního pavilonu
 reálný plán postupné modernizace
Vsetínská nemocnice
 zvýšení základního kapitálu
 nový interní pavilon
 reálný plán postupné modernizace
 Ve Zlínském kraji máme velmi nízký počet lékařů na počet obyvatel oproti
ostatním krajům v republice. Proto navrhujeme program stabilizace
zdravotnických pracovníků, lékařů i sester ve Zlínském kraji:
 podchycení a motivace studentů lékařských fakult ze Zlínského kraje k
výkonu povolání v krajských zdravotnických zařízeních
 vstřícný přístup k absolventům při získávání atestací v krajských
zdravotnických zařízeních
 podpora středních zdravotnických škol a vyšších odborných
zdravotnických škol v přípravě zdravotních sester
 podpora mladým lékařům v přípravě PL a PLDD pro Zlínský kraj
 Budeme prosazovat zavedení společných nákupů léčivých přípravků
a zdravotnických prostředků a služeb do krajských nemocnic za účelem snížení
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nákladů a podpory specializace nemocnic. Budeme zvyšovat spolupráci mezi
krajskými nemocnicemi v oblastech, jako je dopravní služba, praní prádla,
likvidace odpadu, servisní služby za účelem snižování nákladů.
Posílíme spolupráci mezi krajskými nemocnicemi a nemocnicemi následné péče.
Budeme pravidelně sledovat a vyhodnocovat stav znečištění ovzduší, vody
a prostředí a výskytu cizorodých látek a jejich vlivu na zdraví lidí.
Zaměříme se na modernizace a rozvoj zdravotnické záchranné služby, zachování
a zlepšení pohotovostní služby.
Podpoříme rozvoj lázeňství a rehabilitační péče.
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Kraj přívětivý rodinám, seniorům
a všem potřebným občanům
Posílení prorodinné politiky kraje






Zajistíme podporu rodin – definujeme prorodinnou politiku a zavedeme
nástroje na podporu této politiky. V rámci prorodinných opatření se
zaměříme na primární prevenci – podpora přípravy na manželství, osvěta
k rodičovství a k výchově dětí. Budeme pokračovat v projektu rodinných pasů.
Zajistíme podporu náhradní rodinné péče – podpoříme rozvoj služeb pro
rodiny, které mají dítě v náhradní rodinné péči.
Podpoříme rozšíření paliativní a hospicové péče na území Zlínského kraje,
podpoříme výstavbu pobytového hospice v okolí Uherského Hradiště.
Budeme vytvářet podmínky pro odstraňování bariér v kraji – zajištění
přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením a pro seniory –
nízkopodlažní vozidla a autobusy, bezbariérově upravené zastávky, budování
bezbariérových úřadů a veřejných prostranství měst a obcí.

Sociální politika








Budeme se zasazovat o stabilizaci systému financování sociálních služeb.
Zvýšíme finanční participaci kraje, jako veřejného zadavatele, na zajištění
potřeb občanů Zlínského kraje prostřednictvím sociálních služeb. Podporou
stabilního a dlouhodobého financování chceme docílit lepšího odměňování
pracovníků v sociálních službách a zvýšení kvality poskytovaných služeb na
území Zlínského kraje. Finanční podporu v začátku roku (případnou zálohu)
provést nejlépe v lednu, aby organizace nemusely řešit provoz
překlenovacími úvěry apod.
Budeme budovat síť sociálních služeb tak, aby rychle a efektivně reagovala na
měnící se potřeby společnosti. Budeme podporovat větší provázanost a
návaznost sociálních služeb, zavedeme větší zapojení zástupců měst a obcí,
odborné veřejnosti a zástupců poskytovatelů sociálních služeb do tvorby sítě
na území Zlínského kraje.
Budeme pokračovat v transformaci pobytových zařízení zřizovaných krajem
s důrazem na posílení lidské důstojnosti a zkvalitňování životních podmínek
lidem se zdravotním postižením, zajistíme dobudování potřebné sítě
návazných služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a zástupci
regionů.
Zajistíme podporu zdravého stárnutí a zavedeme nástroje na podporu této
politiky. Zaměříme se na osvětu, na podporu aktivního přístupu ke stárnutí,
na mezigenerační soužití, na rozvoj dobrovolnictví seniorů. Zavedeme projekt
senior pasy.
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Budeme hledat nástroje podpory pro osoby pečující o potřebné v jejich
domácím přirozeném prostředí tak, aby se zvýšila kvalita života a sociální
opora rodinných příslušníků pečujících o nesoběstačné osoby.
Zaměříme se na podporu a rozvoj takových služeb, které umožní lidem
zůstávat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Posílíme pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých dluzích – rozšíříme dluhové
poradenství a podpoříme rozvoj finanční gramotnosti občanů Zlínského kraje.

Stránka 9 z 15

Volební program KDU-ČSL pro Zlínský kraj 2016-2020

Region podporující vzdělání
Dostupné vzdělání





Podpoříme zachování škol v malých obcích.
Zachováme rozsah vzdělávání v základních uměleckých školách.
Zachováme školy s velkou tradicí a jedinečnými obory.
Zachováme dostupnost vzdělávání v praktických školách a navrhneme změnu
zákona vedoucí k přiměřené a žádoucí inkluzi ve školách.

Financování a kvalita vzdělání











Zajistíme efektivní a spravedlivé financování školství v kraji, zejména s cílem
personální stability a zajištění standardu kvality vzdělání.
Vytvoříme projekty zaměřené na síťování odborných škol a partnerů z oblasti
praxe.
Vytvoříme projekty pro podporu a rozvoj start up, inkubátorů a kreativního
průmyslu.
Podpoříme vznik komunitních center v jednotlivých lokalitách. Podpoříme
střediska volného času a organizace pracující s mládeží.
Vytvoříme projekty zaměřené na propojení školních volnočasových aktivit se
středisky volného času a organizacemi pracujícími s mládeží. Podpoříme
projekty na zlepšení sociálního klimatu ve školách.
Podpoříme vzdělávání v bezpečnostních tématech, jako je ochrana člověka za
běžných rizik a mimořádných událostí, příprava občanů k obraně státu,
dopravní výchova, ochrana zdraví.
Vytvoříme podmínky pro vznik církevního středního odborného učiliště.
Podpoříme vzdělávání nadaných žáků.
Podpoříme zavedení etické výchovy v jednotlivých školách a prohloubíme
vzdělávání ve finanční gramotnosti.
Zavedeme metodickou podporu pro vyhledávání a řízení projektů vhodných
pro jednotlivé školy.
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Zdravý a atraktivní region
pro obyvatele i turisty
Čistá voda a boj proti suchu









Ochráníme zdroje pitné vody. Bez vody není života. Prevenci, princip
předběžné opatrnosti považujeme za zásadní prvek rovněž v této oblasti.
Pokládáme proto systémovou a účinnou ochranu stávajících zdrojů pitné
vody v kraji za primární strategický úkol každého správce veřejných věcí,
dobrého hospodáře.
Zvýšíme aktivitu kraje v boji proti suchu. Budeme podporovat opatření
domácností, firem a obcí na zadržování vody v krajině, v budovách nebo
v domácnostech. Budeme podporovat dotačně celý systém zadržování a
využívání dešťové vody.
Připravíme víceleté programy podpor zadržování vody v krajině. Stavby
malých vodních nádrží v suchem nejvíce ohrožených lokalitách. Podpora
retence vody v krajině, podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích. Protierozní opatření - podpora zatravňování,
zalesňování ploch nevhodných k produkci, údržba travních porostů, mokřady,
remízky apod.
Vypracujeme a začneme realizovat dlouhodobou koncepci ochrany stávajících
a tvorby nových strategických zdrojů pitné vody v kraji.
Zajistíme součinnost se státem na zahájení přípravy realizace vodní nádrže v
lokalitě Vlachovice.

Protipovodňová opatření




Ve spolupráci s Povodím Moravy s. p. se budeme aktivně zapojovat do
investičních akcí v oblasti protipovodňových opatření.
Budeme podporovat smysluplné monitorování vodních stavů především
v rizikových povodňových oblastech.
Budeme podporovat technická opatření s cílem ochrany ohrožených sídel a
budeme prosazovat především lokální opatření - hráze, odlehčovací kanály,
zkapacitnění koryt vodních toků, malé poldry, retenční nádrže, obnova
mokřadů, zakládání rybníků, technická opatření pro retenci vody
v domácnostech aj.
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Kvalitní ovzduší a ochrana půdy a lesů





Ve Zlínském kraji máme druhé největší emise polétavého prachu. Zaměříme
se proto na vyšší osvětu občanů v otázce spalování tuhých paliv tak, aby byly
minimalizovány nebezpečné emise – především benzopyren.
Budeme nadále pokračovat v podpoře projektů vedoucích ke snížení emisí
například formou kotlíkových dotací.
Budeme omezovat zábor zemědělské půdy, zejména té nejkvalitnější. V
rozvojových plánech budeme upřednostňovat revitalizaci stávajících
nevyužívaných ploch.
Budeme pokračovat v dotační podpoře péče o přírodní bohatství kraje a
údržby krajiny a krajinotvorby, hospodaření v lesích.

Podpora cestovního ruchu








Budeme všestranně podporovat rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch
ovlivňuje příliv investic, tvorbu nových pracovních míst a ekonomický rozvoj
kraje.
Budeme dále prohlubovat spolupráci s obcemi, městy a podnikateli při
marketingu a propagaci turistických oblastí Zlínského kraje.
Vytvoříme dotační program pro podporu regionálních destinačních
managementů.
Podpoříme další rozvoj aktivní turistiky, lázeňství a kulturní turistiky.
Rozvineme potenciál kraje v oblasti poutní turistiky - budeme intenzivně
pracovat na tvorbě evropské kulturní trasy svatých Cyrila a Metoděje.
Budeme pokračovat v úspěšných projektech, jako jsou Otevřené brány.
Zajistíme marketingovou podporu významných kulturních a sportovních akcí.

Rozvoj kultury










Zkvalitníme financování a celkovou podporu profesionální kultury.
Udržíme podporu neprofesionální kultury, včetně pořádání akcí a festivalů.
Zefektivníme činnosti krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury.
Podpoříme spolkový život v obcích i rozvoj místních tradic a folkloru.
Změníme rámec podpory oprav kulturních památek pro vyšší efektivitu této
pomoci.
Podpoříme aktualizaci a další rozvoj projektu Otevřené brány, jako nástroje
pro komunikaci mezi krajem, obcemi a církvemi.
Zaměříme se na propagaci a podporu hmotných i nehmotných památek
(Zámek a zahrady Kroměříž, Jízda králů, Slovácký verbuňk, Valašský odzemek
a další), jakož i jiných ojedinělých památek architektonického, přírodního či
duchovního dědictví. Podpoříme další propojení kultury s cestovním ruchem.
Nadále budeme rozvíjet spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi.
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Partner měst, venkova a sportu
Rozvoj obcí a měst










Budeme aktivně vystupovat proti centralizaci veřejné správy. Zaměříme se na
zvýšení finančních prostředků pro obce a kraje - nelze předávat kompetence
na kraje a obce bez zvýšení finančních prostředků. Budeme prosazovat
princip: Méně dotačních titulů z ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů
kraje a obcí.
Ve spolupráci s obcemi a Ministerstvem pro místní rozvoj budeme zlepšovat
možnosti rozvoje bydlení další metodickou podporou územního plánování a
informační podporou spolupráce obcí při přípravě pozemků apod.
Považujeme Dunaj-Odra-Labe za nerealizovatelný a megalomanský projekt.
Proto se zasadíme o snížení záborů pozemků z důvodů územní ochrany pro
projekt Dunaj-Odra-Labe, aby mohly být účelně využity v plánech rozvoje
obcí.
Navrhneme navýšení finančních prostředků do programu obnovy venkova.
Podpoříme aktivity MAS (místní akční skupiny), které tvoří zástupci
samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru a kteří jsou nositelem
strategie pro dané území.
Nadále podpoříme soutěž vesnice roku a rozšíříme o soutěž město a farnost
roku.
Podpoříme dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v malých
obcích a modernizaci všech zastaralých ČOV.

Rozvoj venkova a zemědělství










Posílíme konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby, pomůžeme
zvýšit povědomí o dotačních titulech, o důležitosti vzdělání v zemědělství.
Podpoříme zemědělské střední odborné školství a nastartujeme spolupráci
škol s rodiči a zemědělskými podniky.
Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme
podporovat a propagovat místní producenty a produkty.
Podpoříme zemědělce s tradičním chovem hospodářských zvířat (skot,
prasata, ovce, kozy, koně, drůbež...).
Budeme více podporovat ekologické zemědělství s cílem zlepšit přirozené
vlastnosti půdy a a podpořit biodiverzitu.
Budeme pokračovat v podpoře obnovy nevyužitých venkovských objektů a v
obnově zastaralého zemědělského majetku.
Podpoříme budování farem otevřených agroturistice, podpoříme ekologické
zemědělství, zachování tradičních plodin, rozšíření trvalých travních porostů
v méně příznivých oblastech a podpoříme pastevectví.
Budeme podporovat cestovní ruch na venkově rozvíjením jeho moderních
podob - cykloturistika, agroturistika, církevní turistika, hipoturistika, plavební
kanál...
Podpoříme kulturně společenské aktivity v obcích směřujících k udržení
místních tradic, budeme podporovat křesťanskou kulturu a historii.
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Podpora sportu






Podpoříme dobudování a modernizaci sportovní infrastruktury v kraji.
Zaměříme se na dva základní pilíře této oblasti: výraznější rozvoj
hromadného sportování pro všechny a velkou podporu sportu dětí a mládeže.
Podpoříme investice na rozvoj zařízení a vybavení sloužící k údržbě a
bezpečnosti sportovišť.
Budeme podporovat pořádání sportovních akcí.
Podpoříme mládežnický sport.
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Aktivní region v Evropě a ve světě
Zlínský kraj a EU





Možnosti a příležitosti členství v EU chceme využít k všestrannému a
vyváženému rozvoji kraje, zejména jeho infrastruktury a lidského potenciálu.
V tomto finančním období EU kraje bohužel ztratily přímý vliv na rozdělování
evropských dotací tím, že nebyly opět zřízeny Regionální operační programy,
které spadaly přímo pod Výbor regionální rady, kde měly svá zastoupení
krajské samosprávy. I tak budou mít kraje možnost čerpat prostředky ze
integrovaného regionálního operačního programu i dalších tematických
programů na národní i evropské úrovni. Zasadíme se o maximální využití
těchto možností pro krajské projekty i pro projekty různých subjektů v kraji
(města, obce, školy, zdravotnická a sociální zařízení apod.).
Zřídíme kontaktní centrum pro EU, které bude pomáhat kraji, jeho
organizacím a ostatním subjektům v kraji získávat evropské dotace,
informace o možnostech financování projektů a návrzích evropské legislativy
s dopadem na jejich činnost. V této souvislosti budeme také úzce
spolupracovat s našimi europoslanci a členy Výboru regionů.

Zahraniční vztahy Zlínského kraje









Zahraniční vztahy kraje budeme směřovat zejména do rozvoje ekonomické
spolupráce, včetně cestovního ruchu, kulturní výměny, zapojení vzdělávacích
institucí do mezinárodní spolupráce a získávání dobrých příkladů praxe
ve zdravotnictví, sociální oblasti apod.
Jako hlavní prioritu vidíme spolupráci se sousedními slovenskými regiony:
Trenčianským, Trnavským a Žilinským samosprávným krajem. Zejména se
zaměříme na maximální využití evropských peněz určených pro přeshraniční
spolupráci.
Využijeme dlouholetých kontaktů kraje na partnerské regiony zemí
Visegrádské skupiny (Polsko, Slovensko, Maďarsko) pro podporu projektů
z Visegrádského fondu.
Budeme systematicky spolupracovat s Vládou ČR i s jednotlivými
ministerstvy, Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR při
zapojování místních podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí do
zahraničních obchodních misí.
Nadále budeme podporovat činnost Kontaktního centra pro východní trhy,
který pomáhá místním firmám uplatnit se na nových trzích mimo EU.
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