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Městského výboru KDU-ČSL v Olomouci

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo informačního newsletteru městského výboru KDU-ČSL v
Olomouci. V této podobě Vás chceme seznamovat pravidelně každý měsíc s novinkami a děním ve straně, činností našich zástupců v zastupitelstvu a radě města. Naleznete zde rovněž
informace o připravovaných akcích. Věřím, že se toto periodikum stane pro Vás užitečným
zdrojem informací.
Přeji Vám příjemné čtení a krásné jarní dny!

Mgr. Matouš Pelikán

AKTUALITY Z DĚNÍ V KDU-ČSL V OLOMOUCI:
Na městské konferenci KDU-ČSL
v Olomouci bylo dne 27. března
2015 zvoleno nové vedení městského výboru KDU-ČSL v Olomouci.
Na pozici předsedy městského
výboru vystřídal Ladislava Šnevajse Matouš Pelikán. Novými místopředsedy městského výboru byli
zvoleni Ivo Kosina a Ladislav Šnevajs. Členy předsednictva se stali
Martin Koubek a Ladislav Stejskal.
Výrazně obměněn byl i dvanáctičlenný městský výbor.

TAJEMNÍK MěV
Předsednictvo městského výboru
vybralo
pro
funkci
tajemníka
městského výboru KDU-ČSL Mgr.
Pavla Roubínka. Pavel Roubínek
pracuje na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci a
v Místní akční skupině Šternbersko
o.p.s. Věnuje se projektovému
řízení, evropským dotacím a problematice rozvoje venkova. Je místopředsedou místní organizace
KDU-ČSL Olomouc západ a členem
dvanáctičlenného městského výboru strany. V případě potřeby se
obracejte na následující kontakty:
tel.: 723 276 123
email: mestsky.tajemnik@email.cz

NOVINKY Z PŘEDSEDNICTVA
Předsednictvo městského výboru
KDU-ČSL Olomouc se dne 8. dubna
2015 pod vedením nově zvoleného
předsedy Matouše Pelikána sešlo
na svém prvním jednání. Jako plán
na nastávající dvouleté funkční období si vytyčilo několik cílů: hlubší
spolupráci a lepší komunikaci s
členskou základnou i s členy odborných komisí Rady města Olomouce, členy komisí místních částí a
členy orgánů městských společností.
18. května od 16:30 hod. proběhne v
Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci první setkání členů
výše uvedených orgánů v tomto
volebním období. Bude možnost
vzájemně se lépe poznat a sdílet
zkušenosti z práce v komisích, domluvit způsob komunikace a výměny
informací.
Městský výbor rovněž schválil vznik
pozice městského tajemníka, který
bude v součinnosti s předsednictvem
zajišťovat tvorbu a distribuci tohoto
newsletteru, bude rovněž komunikovat se členskou základnou. Připravuje se oživení webových stránek KDU
-ČSL Olomouc, které by se měly stat
plnohodnotným informačním zdrojem
a komunikační platformou místních
organizací strany v Olomouci.

KALENDÁŘ AKCÍ
Pro období
připravováno
akcí:

jarních
několik

měsíců je
zajímavých

17. května v 10:30 hod.: pouť rodin na Svatém Kopečku
18. května v 16:30 hod.: setkání
se členy komisí a členy KMČ v
Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci
1. června v 17:00 hod.: jednání
Městského výboru v kanceláři KDUČSL na Palachově náměstí 1
8. června v 16:30 hod.: setkání se
zástupci strany v představenstvech
a dozorčích radách

V pondělí 13. dubna proběhl v U-klubu
2. ročník moravského večírku pod
záštitou ministra zemědělství, Ing. Mariana Jurečky. Akci navštívily přibližně
dvě stovky lidí. Všichni jsme si vychutnali výborná moravská vína z vinařství
Plaček a k vynikající náladě přispěly obě
kapely, cimbálovka Grajcar z Dolních
Bojanovic, a olomoucké uskupení
Jamr’s.
Příští rok zase!
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AKTUALITY Z RADNICE A Z DĚNÍ V OLOMOUCI:
Proč budou ve městě nižší investice?

Co si zaslouží více pozornosti?

Rada města Olomouce projednala na svém posledním
jednání materiál týkající se
rozpočtového výhledu a předpokládaného vývoje příjmů a výdajů SMOl pro léta
2016-2018.
V rámci příjmů města se počítá s mírným nárůstem
objemu sdílených daní dle platných pravidel rozpočtového určení daní (vzhledem k vývoji národního
hospodářství). Rovněž je počítáno s mírným navýšením příjmů z daní z nemovitostí. Naopak vzhledem k předpokládané celostátní regulaci hazardu,
jakož i té na úrovni města, se počítá s poklesem
příjmů z hazardu. Poplatky za svoz odpadu by měly
zůstat na stávající výši 660,00 Kč / os. Nelze
přesně definovat výnosy z dotací, které budou záviset na schválených investičních strategiích města a
na strategii ITI Olomoucké aglomerace. Počítá se
s nižším výnosem z hlavní činnosti, a to zejména
vlivem nižší dynamiky prodeje nemovitostí (když
město žádné další větší prodeje neplánuje).
Výdajová složka rozpočtu je vlivem politického rozhodnutí nastavena úsporně. Jsou plánována omezení provozních výdajů, přičemž většina položek
poklesá na 95 % schváleného rozpočtu roku
2015. Příspěvky příspěvkovým organizacím včetně
škol meziročně klesnou o 3 %. Předpokládané nižší
výnosy ovlivní pravděpodobně výši neinvestičních
příspěvků a grantů, a tak na kulturní i sportovní akce
bude méně než v předchozích letech Mzdy by
měly meziročně narůst o 1,5 %. Objednávané veřejné služby by měly zůstat na úrovni roku 2015. Výdaje na velké opravy kopírují úroveň schváleného rozpočtu roku 2015.

Úklid břehů řeky Moravy, 28. března 2015
Zastupitelstvo města 20. 3. díky přebytku hospodaření za minulý kalendářní rok dodatečně schválilo dvě významné investiční akce, které
ještě čerpají dotace z končícího programového období EU. Propojení
ulice Jeremiášovy s ulicí Heyrovského umožní další rozvoj sídliště Povel. Hlavní je však dlouho připravovaná akce Rozárium, která
vrátí zašlou slávu a obdiv překrásným růžím. Především ale dotvoří,
zprůchodní a propojí Korunní pevnůstku, Botanickou zahradu, Rozárium a areál vysokoškolských kolejí s centrem města. Máme se na co
těšit.
Zástupci 67 neziskových organizací působících v Olomouci převzali
podepsané smlouvy o příspěvku na činnost ve stávajícím roce. Objem
finančních prostředků (celkem 15,7 mil. Kč) se v některých případech
sice snížil, ale společným úsilím jsme dosáhli zachování funkcí všech
významných služeb. Je to především díky nadšení, se kterým mnozí
práci pro druhé dělají, přesto, že její finanční ohodnocení je často minimální. Díky všem, kterým není lhostejný osud potřebných.

Pro roky 2016-2018 se počítá s financováním bez
nových úvěrů, přičemž prioritou jsou splátky
úvěrů současných. Rozpočet města by přijetím
úsporných opatření měl projít procesem konsolidace, což by mělo připravit prostor pro nové masivnější
investice.

KMČ Řepčín, Hejčín, ZŠ Svatoplukova a Povodí Moravy uspořádalo
letos 28. března už 2. ročník úklidu břehů řeky Moravy. Mezi třicítkou
účastníků vládla výborná pracovně-jarní nálada a kromě dobré věci se
mohli poznat lidé, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Na
dvou kilometrech se posbíralo 50 pytlů odpadků a navíc se osadilo asi
10 budek pro ptáky.

Kontaktujte nás:

Poutní chrám na Svatém kopečku si 17. května připomene 20 let od
nezapomenutelné návštěvy Jana Pavla II., který právě v Olomouci
svatořečil Jana Sarkandera a Zdislavu z Lemberka. Slavnostní bohoslužbu povede dlouholetý papežův spolupracovník, kardinál Dziwisz.
Všichni jste zváni.

http://olomouc.kdu.cz/
http://www.volimeolomouc.cz/
Facebook.com/volimeolomouc

Ladislav Šnevajs

Kancelář KDU-ČSL v Olomouci

Tajemník MěV KDU-ČSL v Olomouci

Palachovo náměstí 1
Olomouc, 779 00

Mgr. Pavel Roubínek
tel.: 723 276 123
email: mestsky.tajemnik@email.cz

