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7. NECHCEME VLÁDNOUT.

    CHCEME MĚSTO SPRAVOVAT!

Město patří lidem, všem svým obyvatelům. 
Jimi zvolení zastupitelé a radní musí být dobrými správci města. 
Kompetentní, morálně silní a s jasnou vizí rozvoje. Věříme, že 
právě takoví jsou naši kandidáti.

Zastupitelé města musí žít mezi lidmi. Nesmí se před nimi scho-
vávat. My tady budeme pro vás. Pro Zlín. Těšíme se na setkává-
ní s vámi.

Chceme plnohodnotné vedení města, které bude pro Zlín pra-
covat na 100 %. Radní, který se své práci nevěnuje pořádně, je 
brzdou města.

Všechny městské společnosti budou řídit odpovědní a důvě-
ryhodní manažeři. Zástupci města pak musí společnosti řádně 
kontrolovat v rámci kontrolních orgánů.

Chceme odborný, profesionální a fungující úřad. Budeme tlačit 
na rychlejší a smysluplnou digitalizaci úřadu i celého města. 
Zároveň i zaměstnanci města musí mít k dispozici moderní pra-
covní prostředí a nástroje, které jim umožní 
odvádět pro Zlín 

a jeho občany tu nejlepší prá-
ci a služby. Nutností jsou také pravidelné investice do ky-

bernetické a informační bezpečnosti systémů města.

Zvýšíme úroveň účasti obyvatel na rozhodování města. Chce-
me město spravovat společně s vámi. Občan tady nesmí být 
jen na volby, a pak čtyři roky nic. Budeme dál rozvíjet projekty 
jako Tvoříme Zlín, pocitové mapy, veřejná projednávání nebo 
vycházky s radními po místních částech aj.

Občané musí vědět, co se ve městě děje. Musí také vědět, kde 
najdou to, co potřebují. Nástěnky a magazín fakt nestačí! Rozje-
deme moderní komunikaci města se všemi skupinami obyva-
tel. Od dětí až po seniory. Vše v jednotném a přehledném stylu.

Záleží nám na funkčnosti komisí místních částí. Skutečně chce-
me, aby se lidé v místních částech mohli podílet na rozvoji 
svého domova, a komise byly aktivními partnery vedení města. 
Postupně navýšíme objem peněz pro místní části ze součas-
ných 25 alespoň na 30 mil. Kč, případně i dále podle aktuálních 
potřeb.
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DROBNÉ MĚSTEČKO, BAŤOVU PRŮMYSLOVOU REVOLUCI, AŽ PO DNEŠNÍ 

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