-

Naším hlavním cílem je lepší a bezpečnější život pro všechny spoluobčany v Děčíně,
zlepšení životního prostředí, dopravní obslužnosti a komunikací.

-

Budeme dbát na včasné dokončení obou etap rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici
v Děčíně II.
Budeme usilovat o zlepšení stavu městských bytů pro sociálně slabé občany a domů, ve kterých jsou
tyto byty umístěny.
Zasadíme se o zlepšení bezbariérových přístupů ve městě.

Za tímto účelem budeme usilovat o:
-

-

Při tvorbě rozpočtu města dbát na rozpočtové určení prostředků pouze na takové projekty, které jsou
nezbytně nutné pro rozvoj města.
U finančních rezerv v rozpočtu dodržovat jejich účelné využití.

Je potřeba zastavit snižování počtu obyvatel města s tím souvisí vytvoření nových pracovních míst
Proto budeme napomáhat realizaci projektů k zajištění dobré dopravní obslužnosti s napojením
na dálniční sítě domácí i zahraniční včetně zajištění podmínek pro pravidelnou lodní dopravu.
Budeme působit na zaměstnavatele v místě, aby více spolupracovali s místním učňovským školstvím,
které bude vychovávat absolventy v profesích a specializacích, které jsou na trhu práce potřebné.

-

-

Budeme podporovat pokračování tradic každoročních Městských slavností a podporovat akce v rámci
Děčínské kotvy, kulturní akce na zámku včetně dalších akcí pořádaných ve městě.

-

Budeme podporovat veřejné besedy zastupitelů s občany za účasti odborných pracovníků (např.
Odboru životního prostředí Magistrátu) k motivaci občanů a mládeže na školách k třídení odpadu
včetně rozšiřování využití bioodpadu.
Získáním finančních prostředků (např. z fondů EU) provést odbahnění Zámeckého rybníku v Děčíně I.
Podporovat dotační politiku státu a Ústeckého kraje ve věci výměny kotlů na vytápění pevnými
palivy a následnou orientací na ekologická paliva. Tím se podílet na snížení prašnosti ve městě.

-

-

-

-

Budeme aktivně podporovat vyřešení dopravní situace ve městě a spolupracovat s investory
na úrovni ČR i ÚK pro co nejrychlejší realizaci stavby dálničního přivaděče k D8 a obchvatů.
Budeme podporovat veškeré aktivity vedoucí k co nejrychlejší stavbě jezu na Labi v Děčíně-Žlebu,
k zajištění celoroční splavnosti labské cesty.
Budeme dbát, aby byl dostatek prostředků na postupné opravy zanedbaných povrchů ulic a chodníků
ve městě.
Při provádění nutných prací na sítích ve městě budeme dbát na jejich koordinaci a účelnost.
MHD musí mít zajištěno takové množství prostředků, aby bylo možné udržet její dosavadní
výkonnost a navíc i zlepšit dopravní obslužnost v některých okrajových částech města.

Budeme usilovat o osazení dalších kamer zejména v okrajových částech města a sídlištích; hlavně
tam, kde je větší koncentrace nepřizpůsobivých občanů, k získání lepšího přehledu Městské policie
o aktuální bezpečnostní situaci v dané lokalitě.
Budeme napomáhat ke zlepšení další spolupráce s Policií České republiky.

-

I nadále budeme podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci města Děčína s partnerskými městy:
Pirna (Svobodný stát Sasko), Jonava (Litevská republika), Přerov (Česká republika), Ružomberok
(Slovenská republika) a Belchatov (Polsko).

Budeme spolupracovat s lékaři a zdravotnickými pracovišti na území města k zajištění dostatku
prostředků ke spolufinancování pohotovostních lékařských ambulantních služeb pro děti a dospělé
včetně stomatologické pohotovosti v dosavadním rozsahu.

Budeme podporovat rozšíření počtu míst v dětských předškolních zařízeních.
Zaměříme se na potírání závislosti na drogách u školní mládeže i formou účinných preventivních
programů s podporou mimoškolních aktivit s využitím prostorových možností ve školách a dětských
zařízeních.
MP se zaměří na okolí škol ke zvýšení bezpečnosti dětí.
U škol, které jsou zřizovány městem budeme prosazovat zajištění prostředků na postupné zlepšování
jejich vybavenosti.
Budeme rovněž dbát na spolufinancování sportovních oddílů ve městě, zejména těch, kde sportuje
naše mládež.

Předložený volební program KSČM pro město Děčín shrnuje opatření pro zlepšení života obyvatel našeho
města, které KSČM považuje za nejdůležitější. Snažili jsme se tento program formulovat s ohledem
na finanční možnosti města střízlivě a konkrétně bez velkých frází a slibů. Uplatnit v něm podněty a přání
občanů, s nimiž se na nás obracejí. Chceme spolupracovat se všemi, kdo mají skutečný zájem na rozvoji
města Děčína, bez ohledu na politické či náboženské přesvědčení.

