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Dobré hospodaření s penězi je klíčem ke kvalitní správě měs-
ta. Finanční situace města není špatná, ale čeká nás hodně 
zásadních investic. Budeme důsledně hledat možné úspory v 
běžných provozních výdajích, aby nám zůstávalo co nejvíce fi -
nancí pro investice a opravy.

Žádné peníze města nesmí přijít nazmar. Posílíme kontrolu 
efektivity vynaložených provozních i investičních výdajů. Rovněž 
posílíme kontrolu využití účelových dotací. Chceme co nejvíce 
zapojit i prostředky z fondů EU.

Chceme modernizovat městské budovy a výrazně investovat 
do technologií, které efektivně sníží náklady na provoz. Foto-
voltaika, úsporné veřejné osvětlení, moderní zdroje tepla nebo 
využití odpadních vod. Takto investované peníze se budou měs-
tu vracet formou budoucí úspory a budeme je moci využít jinde.

Investice do nové výstavby (nebo rekonstrukcí) budeme hodno-
tit nejen z pohledu jejich přínosu pro město, ale také z pohledu 
budoucích provozních nákladů, které musí být udržitelné. Jis-
tým příkladem budiž energeticky velmi náročný provoz kongre-
sového centra.

Posílíme důraz na kvalitu urbanismu a územního plánování. 
Jsou totiž klíčem ke kvalitnímu městskému prostoru, klíčem pro 

udržitelný a chytrý rozvoj Zlína. I proto se územnímu 
plánování musí věnovat uvolněný člen rady.

Chceme zásadní diskusi s Národním památkovým ústavem 
a Ministerstvem kultury o revizi památkové zóny. Ceníme si ba-
ťovského urbanistického a architektonického odkazu. Rozhod-
ně ctíme potřebu ochrany této hodnoty. Nicméně máme jednu 
z nejrozsáhlejších městských památkových zón, která zasahuje 
velké množství obyvatel i místních fi rem. Obáváme se, aby sou-
časný stav neudělal ze Zlína skanzen.

Vytvoříme otevřenou a transparentní platformu pro trvalou dis-
kusi s místními fi rmami o požadavcích a vizích rozvoje podni-
kání ve Zlíně. Bez vzájemné spolupráce města a podnikatelů ne-
lze očekávat plnohodnotný a dynamický rozvoj našeho města.

Chceme, aby město aktivně přispívalo k rozvoji mladých pod-
nikatelů a živnostníků, vzniku startupů, inovací a nových tech-
nologií.

Fórum Baťa?! Rádi bychom otevřeli diskusi o vzniku pravidel-
ného, podnikatelsko-inovativního fóra pod společnou záštitou 
města, kraje a významných místních institucí. Vícedenní akci 
založené na setkání, diskuzi a hledání nových možností pro čes-
ké i zahraniční fi rmy v našem regionu. Zkusme využít Baťův od-
kaz především pro další podnikatelský rozvoj Zlína a jeho okolí.

6. JAKO DOBŘÍ HOSPODÁŘI

PROGRAM
700 LET ŽIVOTA MĚSTA ZLÍN. OD MALÉ OSADY NA ŘECE DŘEVNICI, PŘES 

DROBNÉ MĚSTEČKO, BAŤOVU PRŮMYSLOVOU REVOLUCI, AŽ PO DNEŠNÍ 

UNIVERZITNÍ A KRAJSKÉ MĚSTO. SEDM STOLETÍ HISTORIE. ŘÍKÁ SE, ŽE 

7 JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO. PŘINÁŠÍME TEDY 7 TÉMAT PRO ZLÍN. PRO NÁŠ DOMOV.


