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……………………………………………………………………………………………………………… 

Vyjádření k anketě portálu eOrlová http://www.eorlova.cz 
 sdružení politického hnutí Změna a nezávislých kandidátů  

 Změna pro Orlovou – komunální volby 2014 
 
Ad1- Jak vnímáte předešlé volební období (co se povedlo a naopak nepovedlo) 
 
Co se povedlo:  

Zastupitelstvo svými “rozhodnutími” a zpackanými projekty naštvalo většinu obyvatel a tím je vlastně 

sjednotilo.  

Moc by nás zajímalo, co se vůbec povedlo a nemělo za sebou kostlivce a nebo výhrady..  

 

Co se nepovedlo:  

- Neustálý propad počtu obyvatel města, kdo má kam, tak z Orlové utíká, z Orlové odchází slušní lidé, zato 
  jiných přibývá…..  
 
- Žádná zrealizovatelná koncepce rozvoje zaměstnanosti. Stále nulový rozvoj průmyslové zóny Žofie 
  především, pro uplatňování zaměstnanců propuštěných případně z OKD a vůbec nezaměstnaných v Orlové. 
 
- Neví se co bude s těžbou OKD, které části města tím opravdu utrpí a nebo se budou muset zbourat.  
  Nutno urychleně zapracovat do územního plánu jasně vymezené hranice dobývání a linie vlivu z něj.  
  Nebo alespoň jasně stanovit hornickou činností nedotknutelné plochy pro rozvoj Orlové. 
 
- Rekonstrukce náměstí přerostla v megalomanský projekt, akce naštěstí stopnuta. 
- V SMO „se“ ztratilo 35 mil. Kč, zatím bez potrestaných viníků. 
 
- SMO nelikviduje černé skládky a ani nevíme o nějaké koncepci jak postupovat. 
 
- V lokalitách kolem ubytoven není schopna MP zajistit bezpečnost svých občanů.  
 
- Přes 2 roky trvající projekt odkanalizování okrajových částí města, kde se dokonce nahrazuje i funkční 
  kanalizace a nebo se na některé občany úplně zapomnělo.  
  Roky trvající jízda po staveništi, zničené silnice a s tím související zvýšené náklady na údržbu vozidel.  
  Kde již kanalizace byla zrealizovaná, tak komunikace není uvedena do původního stavu, ale pouze zalepena 
  rýha, kde byla kladena kanalizace. (např.Zátiší, 160m ulice k Holotovci) 
  
- Podivné přerozdělování financí určených na důlní škody a jejich realizace v nepostižených oblastech. 
 
- Celkově špatný přístup k okrajovým částem města včetně 5.etapy, Peníze mizí v nedohlednu , zvelebuje se 
  jen to co páni radní vidí z okna. 
 
- Špatné hospodaření - bez postihu-bez snahy o určení odpovědnosti, bez nastavení funkčních procesů. 
 
- Připadá nám, jako by na radnici čekali, že občanům se svými žádostmi buď dojde trpělivost a nebo, že 
  dojde ke ztrátě paměti a tím pádem se nebude muset město ničím pro občany důležité zabývat. 

Ad2 - Kde vidíte zásadní problém v dosavadním fungování města a jak máte v plánu tyto nedostatky 
svých předchůdců odstranit 

 
-  město dlouhodobě řídí neschopní a nekompetentní lidé  
x nastavit požadavky na jednotlivé funkce a pomocí výběrových řízení přijmout lidi, kteří mají odpovídající  
   schopnosti a zájem  
 
-  žádná koncepce rozvoje není, která by reflektovala potřeby občanů  
x iniciovat vznik dalších osadních výborů a zástupců za jednotlivé městské části a sestavit nový plán rozvoje 
  města. 
 
- orgány města /komise, výbory, pracovní skupiny/ jsou okupovány lidmi bez znalostí a odbornosti, kteří jsou 
  navíc pouze straníci vládnoucích politických stran a hnutí ne odborníci. 
x zahájit výběrová řízení, nastavit úkoly a cíle pro jednotlivé komise, zajistit financování těchto komisí  
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- vedení města, rada... by měla být pro všechny občany, měla by dát prostor občanům (vybízet je k aktivitám ) 
  a být ráda za  jejich názor. 
x zastupitelům dát pod patronát jednotlivé městské části a scházet se s nimi – komunikovat.  
 
- Informovat je o jejich právech a možnostech - být partnerem občanů.  
x Scházet se s občany a zvolit na základě jejich informací nejvhodnější komunikační kanály. Realizovat MěU 
   helpdesk, kde se budou evidovat a rozdělovat/realizovat všechny požadavky občanů. 
 
-  Zveřejňovat  všechny své aktivity, přizpůsobit zasedání i v odpoledních hodinách.  
x Vybrat informační systém pro město, který bude umět zveřejňovat smlouvy, veřejné zakázky, nákup vstupů 
   pomocí e-aukce a umožní propojení mezi jednotlivými odbory. Nahrávat jednání ze ZM a dát je k dispozici 
   občanům ke zhlédnutí na internetu. 
 

Ad3- Co čeká Orlovou po vašem zvolení do zastupitelstva 
- ZMĚNA!  :-))) 
- Forenzní audit na hospodaření města celého úřadu, přehodnocení smluv nevýhodných pro město a 
  občany. Nebudeme přebírat žádné kostlivce!  

- Určení si priorit v projektech města a jejich přehodnocení s ohledem na potřebnost pro občany a 
  hospodárnost využití. 
- Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vybudovat recyklační závod v průmyslové zoně „Žofie“  
- Nulová tolerantnost pro opakované přestupky/trestné činy jednotlivců a nebo skupin obyvatel. 
- Realizace našeho programu 
- Příprava projektu revitalizace lokality Zimného dolu, protože Zimný důl je to nejcennější co Orlová má a dá 
  se z toho udělat lukrativní a prominentní oblast s veškerou dostupností služeb. 
  Z jedné strany je plyn, na druhé primer ČEZu, leží na hlavní silnici mezi krajským o okresním městem, 
  kousek vlakové nádraží s průmyslovou zónou, na dosah dva kostely, náměstí a hřbitov!  
- Zahájit procesní změny s ohledem na transparentnost sjednávání veřejných zakázek a finančních toků. 
- Kolektivní anonymitu nahradit osobní zodpovědností. 
- Kvantitu úředníků nahradit kvalitou, jeden dobře zaplacený profesionál zastane práci 5ti neschopných a 
  nebo všehoschopných. 
 

Text Schválil Výbor změny V Orlové 30. 9. 2014         

Před zveřejněním si vyhrazujeme autorizaci textu. 


