
ŽIJEME EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVOU,  
ZDRAVÝMI FINANCEMI A TRANSPARENTNÍ 
SPOLUPRACÍ S PODNIKATELSKÝM SEKTOREM
Na úrovni měst a  obcí je veřejná správa nejblíže lidem a  měla by podle toho fungovat. Chceme proto 
otevřený úřad, který bude efektivní a  bude řádně a  zodpovědně nakládat s  městským majetkem 
a rozpočtem. 

Co již pro efektivnější veřejnou správu, zdravé finance a transparentní 
spolupráci s podnikatelským sektorem děláme?

    Podpořili jsme vznik městské mobilní aplikace. Uživatelé v ní snadno najdou novinky z Pardubic, nejdůležitější 
aktuality z městského úřadu, kalendář akcí nebo důležité kontakty a mnohem víc. Mohou si také zapnout 
notifikace, které je upozorní na důležité novinky. 

    Pardubice za poslední čtyři roky vynaložily do svého majetku skvělých cca 3,1 miliard korun (cca 2,4 mld. 
korun investicemi a zbytek opravami). Na pouhou reprodukci majetku by stačilo za tu dobu z účetnictví 
dle odpisů cca 788  milionů korun. Zajištění financí na reprodukci a  budování majetku města bylo 
hodnoceno programem Cityfinance jako excelentní.

    Podpořili jsme vytvoření oddělení koncepce dopravy, které vykonává analytickou činnost na datech 
spojených s dopravou a zabývá se propojováním dopravních systémů z pohledu jak infrastrukturálního, 
tak i organizačního atd.

    Podmínky pro investory jsme udělali transparentnější, a  to pomocí Zásad pro spolupráci s  investory, 
které přináší podporu kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráci na řešení 
veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace.

    Navázali jsme užší spolupráci s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Pardubicích a prohloubili spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, jejíž odborníky jsme s hlasem poradním zapojili do 
odborných komisí rady města.

    Zdigitalizovali jsme objednávkový systém na odboru správních agend. Lidé tak například při vyhotovení 
nového občanského průkazu nemusí čekat ve frontách, mohou si svou návštěvu naplánovat 
a zarezervovat si konkrétní čas.

    Zjednodušili jsme systém podávání a  vyhodnocování žádostí o  dotace prostřednictvím elektronizace. 
Veškeré úkony tak lidé vyřeší na jednom místě.

    Pomáhali jsme nastartovat činnost P-PINK, který vzdělává a dává poradenství začínajícím živnostníkům, 
podnikům a start-upům.

    Vypsali jsme pilotní tematické granty na podporu sociálního podnikání. Několik sociálních podniků tak 
mohlo začít svoji činnost nebo rozšířit a rozvíjet služby občanům na území města.

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro efektivní veřejnou správu, 
zdravé finance a transparentní spolupráci s podnikatelským sektorem

    Udržíme zdravou pokladnu města. Budeme pokračovat v  pozitivním vývoji hospodaření města za 
posledních 10 let. Město hospodařilo dle zákona rozpočtově správně. V tomto trendu budeme důsledně 
pokračovat.

    Garantujeme vyvážené financování všech oblastí života občanů tohoto města – školství, sociální oblasti, 
kultury i sportu, a to s výrazným zaměřením na podporu dětí a mládeže.

    Prosadíme proinvestiční rozpočet. Budeme podporovat takové investiční projekty města, které přinesou 
zvýšení kvality života velké části občanů.



    Stejně jako doposud budeme důsledně prosazovat systematickou obnovu a  opravu majetku města, 
protože tato oblast patří mezi silné stránky financí města stejně jako jeho výborná finanční likvidita.

    Nebudeme město zbytečně zadlužovat. S odvahou však budeme prosazovat klíčové investice a opravy. 
Nebudeme je oddalovat, čímž budeme zároveň šetřit, protože rychlejší realizací investic ušetříme cca 
10 % na investici, a to kvůli rozdílu úroků úvěrů a růstu cen ve stavebnictví.

    Budeme investovat dle skutečných potřeb města, nikoliv pro dotace. V  potřebných projektech ale 
uděláme pro získání dotace maximum. 

    Provedeme důslednou prověrku běžných výdajů nejen na radnici ale i na městských obvodech.

    I přes energetickou krizi je naším cílem udržet ukazatel provozního salda a prostředků na opravy alespoň 
ve výši 500 milionů korun ročně. 

    Chceme úřady, které budou otevřené lidem. Dveře našich obvodních starostů a  starostek budou 
neustále otevřené. Chceme, aby se občané nebáli přijít na úřad se svými nápady nebo výtkami a návrhy 
na zlepšení. 

    Prosadíme neuvolněné starosty na obvodech, kteří budou svoji práci pro obvod vykonávat při svém 
civilním zaměstnání. Díky tomu budou naši starostové a starostky k zastižení na radnici i po 17. hodině. 
Navíc tím ušetříme dnes projídané prostředky nás všech, které naopak investujeme do rozvoje obvodů. 
Za jedno volební období se neuvolněním starostů podaří ušetřit 15 milionů korun. Za tyto peníze bychom 
mohli pořídit 1 000 laviček pro odpočinek všech občanů, 30  workoutových hřišť pro aktivní trávení 
volného času, 5  víceúčelových sportovních hřišť pro širokou veřejnost, 20  tisíc metrů čtverečních 
opravených chodníků pro cesty do práce, do školy nebo za zábavou, nebo 3 750 vzešlých stromů pro 
naše životní prostředí.

    Zavedeme participativní rozpočet, který nám umožní zapojit občany jednotlivých obvodů do rozhodování 
o tom, do čeho se v městských částech bude investovat. Využijeme na něj 15 milionů korun ušetřených 
za platy uvolněných starostů. Lidé tak sami budou moci přicházet s projekty, které se následně zrealizují.

    Budeme pokračovat ve spolupráci s  Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje 
a nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu. Zapojením lektorů z praxe vylepšíme výukové programy 
v našem připravovaném špičkovém vzdělávacím centru v Automatických mlýnech.

    Pravidelnými koordinačními setkáními se zástupci obvodů, provozovateli restaurací a  předzahrádek 
a městskou policií zajistíme veřejný pořádek a úklid města, ale také stabilnější podmínky pro podnikání 
včetně nastavení vstřícných podmínek pro provoz předzahrádek i v chladnějších měsících.

    Nebudeme bezhlavě prodávat nebytové prostory města, které slouží a zajišťují dostupnost potřebných 
služeb občanům v jejich městské části. Naopak budeme vstřícní k těm, kteří budou chtít veřejné služby 
rozvíjet. 

    Dokončíme transformaci podnikatelského inkubátoru P-PINK, aby ještě efektivněji pomáhal začínajícím 
živnostníkům, podnikům a start-upům.

    I nadále budeme vypisovat tematické granty, které umožní smysluplný rozvoj sociálního podnikání.


