Náš kraj = zdravý a bezpečný domov
Stát musí zajistit bezpečnost svých občanů. Vždy nastanou nepředvídané situace. Kraje by ale mohly jejich počet a míru rizika snížit. Určitě by se neměla opakovat lihová aféra, mající svůj
počátek na Zlínsku v prorůstání krajských struktur a zločinecké
mafie, ani další kauzy jako např. výbuchy ve Vrběticích ani špatná
komunikace při divoké střelbě v Uherském Brodě.
Stát musí zajistit dostupnost základní zdravotní péče ve všech
regionech. Chceme proto zastavit ubývání praktických lékařů.
Naopak kraje musí posílit svou účast v programech zaměřených
na zdravotní prevenci (příspěvky na preventivní vyšetření, poradenství či vzdělávací aktivity).
Oslovíme krajská policejní ředitelství a navrhneme jasná pravidla
spolupráce. Vytvoříme krizové plány pro různé situace a ohrožení. Podpoříme finančně dobrovolné sbory hasičů. Rozšíříme síť
záchranné zdravotní služby. Nabídneme nájmy ordinací praktickým lékařům zdarma i další bonusy. Navrhneme novelu zákona,
která umožní zdravotním pojišťovnám smluvně zavázat praktické
lékaře, aby kromě hlavní ordinace provozovali částečně i ordinaci
v odlehlejší části kraje.

Temným praktikám navzdory
Otevřeli jsme radnice, otevřeme i kraje. Jsme transparentní a vážíme si spolupráce. Internetové stránky krajů budou přehledné
a budou upozorňovat na změny legislativy. Kraje budou zveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, a to ještě před účinností
zákona, který tuto povinnost ukládá. Zasadíme se o transparentní
a jednoduché dělení krajských dotací. Všechny krajské rozpočty
budou veřejně přístupné ve formě rozklikávacích rozpočtů na
webových stránkách.
Podklady pro zasedání zastupitelstva kraje budou předem online k dispozici, jednání zastupitelstva bude přenášeno on-line.
Naše kraje budou informačně otevřené. Umožníme pravidelné
setkávání hejtmana a rady s občany při tzv. „kulatém stolu kraje“. Přiblížíme úřady co nejvíce občanům: rozšíříme možnost
elektronické komunikace občana s úřadem; tam, kde je to možné,
umožníme vyřídit agendu, kdy je občan ve styku s krajem, z pohodlí domova.
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Respekt ke stáří, zkušenostem
a osobám s handicapem
Senioři mají právo na kvalitní podzim života a osoby s handicapem na život bez bariér. Podpoříme asistenční služby, terénní
pracovníky a tzv. školky pro seniory, namísto rozrůstání velkých
ubytovacích komplexů. A protože si vážíme stáří a zkušeností
s ním spjatých, v krajích zřídíme zvláštní poradní orgán, který
bude tvořen právě touto skupinou lidí. Budeme podporovat chráněné bydlení pro osoby s mentálním, ale i kombinovaným postižením, a vytvoření nových kapacit pro osoby např. s Alzheimerovou chorobou. Prostředky získáme z evropských fondů, státního
a krajského rozpočtu, ale také ze soukromých zdrojů tam, kde
bude existovat privátní poptávka.
Budeme podporovat rodiny, které pečují o děti a mládež se zdravotním postižením, aby se nedostávaly do krizových situací kvůli
svému zodpovědnému přístupu. Rovněž se aktivně zasadíme o to,
aby lidé ze sociálně vyloučených lokalit byli řádně informováni
o možnostech, jak vystoupit ze začarovaného kruhu společenského vyloučení, nezaměstnanosti a chudoby. Lidé s extrémními dluhy by proto měli mít motivaci chodit do práce, a tak podpoříme
možnost osobního bankrotu za podmínky předchozího schválení
soudem.

Kvalitní a výhodná doprava
Prosazujeme dlouhodobé financování regionálních a místních silnic z daňových výnosů. Chceme podstatně zlepšit stav krajských
silnic 2. a 3. třídy, a udržovat ho na standardu obvyklém v západní Evropě. Budeme prosazovat dobudování jednotného krajského
systému železniční a autobusové veřejné dopravy a jeho ekonomicky efektivní provoz. Peníze na dopravu budou vždy rozdělovány
transparentně a předvídatelně podle objektivních kritérií. Tendry
na dopravní obslužnost budeme organizovat jako otevřené a bez
z(ne)výhodňujících kritérií.
České dráhy potřebují konkurenci a daňový poplatník více
možností, kam a jakému uchazeči směřovat své dotace v rámci
zajištění dopravní obslužnosti. Dopravu v kraji budeme koncipovat vždy po dohodě s obcemi. Pokud obce či jiní zřizovatelé
organizují dopravu do škol školními autobusy, i tyto budou vždy
příjemci rovné krajské dotace. Vyjednáme se státními i soukromými dopravci, aby optimálně využili menší i větší dopravní prostředky podle potřeb daných linek. Zajistíme efektivní
a transparentní rozhodování o tom, které úseky silnic zrekonstruovat dřív a které později.
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Co nabízíme
Kraje, které budou mít více
pravomoci a tím i větší smysl.
Kraje, které přinesou více rozhodování
blíže lidem: ze státu na kraje a obce.
Kraje s předvídatelným financováním,
nezadlužené, transparentní,
podporující vzdělání.

Silné regiony, kde rozhodujete vy
Krajské zřízení dosud nepřineslo to, co jsme od něj všichni čekali:
opravdovou samosprávu regionů, přesunutí pravomocí blíže lidem,
zjednodušení byrokracie. Skoro opak je pravdou: kraje jsou u řady finančních zdrojů závislé na libovůli státu, na celostátní politiku mají
minimální vliv a nevyužívají své ústavní pravomoci - právo navrhovat
zákony či právo navrhovat zrušení nezákonných předpisů.
Pročistíme agendy i počty úředníků, které neustále rostou - provedeme revizi a počty úředníků snížíme. Navrhneme zákony, které se ukázaly jako zbytečné a nepotřebné parlamentu ke zrušení. Navrhneme
posílit regiony: pokud se více než polovina krajů shodne na návrhu
zákona, budou parlament a vláda povinni se jím v krátké lhůtě zabývat.

Konec nepřiměřeného zadlužování krajů
Kraje začaly svůj život bez dluhů, s majetkem někdejších okresních
úřadů. Po 15 letech existence jejich dluhy neustále rostou. Dovolí si
to, co si dovolí málokterý starosta. Krajské dotace se rozdělují často
nepředvídatelně, dle libovůle rady, mnohdy do obcí a měst, v nichž je
starosta ze stejné politické strany.
Vytvoříme krizový management v nejvíce zadlužených krajích
a v těch krajích, jejichž nemocnice jsou a další zařízení předlužené.
Zavedeme jasná pravidla pro udělování krajských dotací a budeme
je dodržovat celostátně, přestože je zákon dosud nestanovuje. Budeme žádat více peněz pro kraje podle jasných kritérií: počtu kilometrů silnic, studentů středních škol, lůžek sociální péče. Kraje
mají mít podíl z daní, jako je silniční či ekologická daň. Navrhneme
smlouvu mezi Asociací krajů a českou vládou o dotacích pro kraje,
aby samosprávné regiony nezávisely na libovůli ministrů.
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Kandidáti na hejtmany

Bez práce a vzdělání to nepůjde
Dobrou budoucnost naší země zajistí pouze vzdělaní a kvalifikovaní lidé, kteří jsou uplatnitelní ve společnosti a na trhu práce, a kteří
mají motivaci zůstat ve svých domovských regionech. Vzdělávací
systém chceme vystavit na datech a dohodách s tripartitou, krajskou radou, školským a neziskovým sektorem, s cílem vytvořené
účinné a dlouhodobé koncepce školství na krajské úrovni. Její součástí musí být podpora nejlepších učitelů, vzdělávacích asistentů,
komunitních škol a vzdělávání zaměstnanců kraje.
Pro zajištění konkurenceschopnosti budeme prosazovat zlepšení
systému městské hromadné dopravy, posílení vazeb mezi vědecko-vzdělávacími institucemi a firmami, podporu vzniku pracovních
míst v high-tech oborech, zavedení vysokorychlostního internetu
do každé obce a prohloubení poradenské činnosti krajů.
Důsledně budeme vymáhat škodu, která vznikne ze strany krajských úředníků a politiků, a poskytneme finanční podporu lidem
na uzavření pojištění odpovědnosti.

Jiří Švec
Jihočeský kraj

Martin Maleček
Jihomoravský kraj

Petr Kulhánek
Karlovarský kraj

Martina Berdychová
Královéhradecký kraj

Martin Půta
Liberecký kraj

Petr Jančík
Moravskoslezský kraj

Radim Sršeň
Olomoucký kraj

Jan Vanáč
Pardubický kraj

Pavel Čížek
Plzeňský kraj

Vít Rakušan
Středočeský kraj

Petr Liška
Ústecký kraj

Lukáš Vlček
kraj Vysočina

Musíme být šetrní.
Našim potomkům nenecháme
neobyvatelnou krajinu
Jako zodpovědní lidé vůči své, ale i dalším generacím, budeme podporovat výměnu domácích topenišť za účinnější a méně škodlivé
vůči životnímu prostředí. U podniků nebudeme omezovat výrobu,
ale zasadíme se o odprašovací a odsiřovací opatření, které dlouhodobě zajistí zlepšení kvality ovzduší.
Budeme předcházet povodním stavbou suchých poldrů a zadržováním vody v krajině v koordinaci s povodími. K energii chceme přistupovat šetrně, a proto její spotřebu omezíme zateplením
a snižováním energetické náročnosti veřejných budov. Stejně tak
se zasadíme o snižování produkce komunálních odpadů formou environmentální osvěty, která povede ke třídění odpadů v domovech
a jeho dalšího využití v hospodářství. V oblastech s velkou ekologickou zátěží vypíšeme dotační podporu na zlepšení situace. Kvůli
problémům s kvalitou pitné vody podpoříme stavbu nových čistíren
a obnovu zastaralých.
Pro toto všechno je potřeba řádné územní plánování, které je základem vyváženého rozvoje českých krajů, a proto budeme usilovat
o tvorbu územních dokumentů, financovaných z národních a evropských zdrojů.
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