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Programové prohlášení Rady města Boskovice je závazkem politické reprezentace stojící 
v čele města na volební období 2022–2026. Obsahuje priority, na které bude Rada města při 
své činnosti klást hlavní důraz. Základní prioritou je přitom strategické řízení a rozvoj města, 
které si váží své minulosti, a které myslí na budoucnost. Města transparentního a otevřeného 
pro všechny věkové a sociální skupiny. Města přitažlivého pro návštěvníky a města, které je 
spravováno podle principu trvale udržitelného rozvoje. Za nedílnou součást tohoto přístupu 
považuje Rada města i trvalý dialog se širokou veřejností, podnikateli a politickými subjekty. 

1. Řízení a hospodaření města 
Efektivní způsob řízení a hospodaření města je základem pro jeho úspěšný rozvoj. Řízení 
založíme na spolupráci a komunikaci užšího vedení města, Rady města, Zastupitelstva města, 
vedení městských organizací, občanů města a dalších. Odpovědnost zůstává na vedení 
města, nicméně posílíme možnosti a prostor pro všechny, kteří budou chtít k rozvoji města 
přispět. Věříme, že dobré rozhodnutí musí být vždy podpořeno zdravou diskusí. 

- Finanční prostředky města budeme využívat zásadně hospodárně a transparentně. 

- Zrevidujeme stav a způsob užívání městského majetku včetně veřejného prostoru 
a zeleně. Vytvoříme dlouhodobý plán revitalizace majetku. 

- Městské zakázky budeme důsledně soutěžit, budeme dbát na dodržení kvality 
objednaného majetku i služeb. 

- Budeme soustavně sledovat vyhlašované dotační tituly a využívat jich ve prospěch 
města. 

- Budeme veřejně informovat o dlouhodobě plánovaných investicích. 

- Nové projekty budeme primárně komunikovat s jejich budoucími uživateli již v době 
plánování a přípravy. 

- Zapojíme občany a odbornou veřejnost do plánování rozvoje města s cílem 
vyslechnout jejich názory a otevřeně o nich diskutovat. 

- Budeme pořádat pravidelná setkání s občany na aktuální témata. 

- Vytvoříme virtuální galerii aktuálně řešených projektů města přístupnou občanům. 

2. Urbanismus a doprava 
Plánování uspořádání města, jeho částí i okolí s návazností na architekturu a krajinu chápeme 
jako příležitost ke zkvalitnění života ve městě. Do rozvoje města přineseme koncepci, a to i ve 
spolupráci s nezávislými odborníky a s inspirací z jiných úspěšně se rozvíjejících měst. 

- Přezkoumáme stav bezpečnosti přechodů pro chodce v denním i nočním provozu. 

- Vytvoříme koncepci motorové a nemotorové dopravy na základě dostatku relevantních 
dat z provozu a předpokladu vývoje intenzity dopravy v budoucnosti. 

- Vytvoříme manuál města Boskovice – soubor doporučení a pravidel pro urbanistický 
rozvoj města, který bude platit pro všechny bez rozdílu. 

- Připravované rekonstrukce ulic a jejich součástí budeme realizovat zásadně po 
předchozím jednání se všemi dotčenými subjekty i občany. 
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- Vytvoříme generel areálu Červené zahrady. 

- Zahájíme práce na propojení Boskovic s okolními obcemi v regionu stezkami pro pěší 
a cyklisty. 

- Budeme pokračovat v návrhu a realizaci vhodného řešení křižovatky u pošty 
s ohledem na motorovou i nemotorovou dopravu a na okolní veřejný prostor. 

- Budeme podporovat zkvalitňování dopravního spojení mezi Boskovicemi a velkými 
městy a podporovat aktivity v plánování a řešení komunikace „R43“. 

3. Školství a vzdělávání 
Důležitou investicí do rozvoje města je zvyšování kvality vzdělávání, nabídky příležitostí 
k rozmanité výuce a zajištění dostatečné kapacity škol. Budeme klást důraz na sledování 
rozvoje škol, vývoje kvality a efektivity výuky, spokojenosti žáků, učitelů a rodičů. Podpoříme 
vyšší míru spolupráce škol s rodiči. 

- Transparentně vyhodnotíme provedené sloučení základních škol, jeho vliv na kvalitu 
výuky a na jejich rozvoj s ohledem na trendy ve vzdělávání i přání rodičů a žáků. 

- Zavedeme plánování kapacit a využití vzdělávací infrastruktury na základě 
demografického rozvoje regionu. 

- Navrhneme budoucí rozvoj počtu a umístění mateřských škol s ohledem na růst 
osídlenosti jednotlivých částí Boskovic. 

- Dohlédneme na efektivitu komerčního využívání vzdělávací infrastruktury externími 
subjekty. 

- Aktivně se zapojíme do spolupráce se zřizovateli škol a tvůrci vzdělávacích systémů 
na regionální a národní úrovni. 

- Vyhodnotíme celkovou efektivitu Základní školy i Mateřské školy po ekonomické 
i vzdělávací stránce. 

- V souvislosti s končícím funkčním obdobím připravíme výběr ředitelů/ředitelek 
Základní školy a Mateřské školy s důrazem na vizi rozvoje škol. 

- Budeme podporovat rozmanitost moderního vzdělávání v boskovických školách 
včetně vzniku nových vzdělávacích institucí. 

- Budeme hledat možnosti pro spolupráci mezi školami. 

4. Zdravotnictví, sociální politika a bydlení 
Péče o zdraví a poskytování sociálních služeb je nezbytným benefitem pro občany. Zásadní 
je rozvoj městské Nemocnice Boskovice, jejíž převzetí Jihomoravským krajem je stále na 
úrovni jednání. Současně vedení města nepřenechá nemocnici soukromému vlastníkovi. 

- Budeme usilovat o zvyšování standardu a kvality zdravotní péče v Nemocnici 
Boskovice s cílem zachování konkurenceschopnosti v rámci sítě páteřních nemocnic 
Jihomoravského kraje. 

- Budeme pokračovat v budování nového urgentního příjmu Nemocnice Boskovice. 
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- Naplánujeme zřízení dětské skupiny či třídy mateřské školy pro zaměstnance 
Nemocnice Boskovice přímo v objektu. 

- Budeme podporovat rozvoj spolupráce s ambulantními lékaři v Boskovicích. 

- Budeme podporovat vedení Nemocnice Boskovice a Městské správy sociálních služeb 
Boskovice při získávání investičních pobídek a dotací. 

- Rozšíříme projekt Senior Point o další právní bezplatnou pomoc. 

- Budeme podporovat rozvoj sociálních služeb, terénních služeb, paliativní a hospicové 
péče. 

- Vytvoříme projekt startovacích bytů a dovedeme jej do fáze stavebního povolení. 

5. Energetika 
Budeme se soustředit na snižování energetické náročnosti města Boskovice, městských 
organizací a provozovaných zařízení, abychom v dlouhodobém měřítku zajistili jejich další 
rozvoj a dostupnost veřejných služeb občanům. Rozvoj v oblasti energetiky budeme 
financovat jak z vlastních zdrojů, tak i z dotačních titulů. 

- Necháme zpracovat energetický audit města včetně městských organizací a zařízení, 
který nám umožní adekvátně pracovat na snižování energetické náročnosti 
jednotlivých objektů. 

- Vytipujeme lokality pro instalaci možných obnovitelných zdrojů, které budeme 
postupně realizovat pro zvýšení energetické soběstačnosti a snížení nákladů. 

- Při obnově soustav pro výrobu tepla budeme klást důraz na snižování ztrát energie 
a optimalizaci nákladů na energie a provoz. 

- Při výstavbě a obnově veřejného osvětlení budeme využívat moderní a úsporné 
technologie při zachování všech požadavků na bezpečnost dopravy. 

- Při zpracování projektových dokumentací nově vznikajících i rekonstruovaných 
městských objektů budeme dbát principu zajištění minimální možné energetické 
náročnosti. 

- Budeme sledovat vyvíjející se legislativu přinášející nové možnosti rozvoje 
energetických zdrojů a komunitní energetiky pro posílení energetické soběstačnosti. 

6. Životní prostředí a veřejný prostor 
Rozvoj v oblasti životního prostředí je pro nás nástrojem pro zlepšování kvality života ve 
veřejném prostoru. Cílem je poskytnout obyvatelům zelené nepřehřívané město, které bude 
pružně reagovat na postupující globální klimatickou změnu. Ve spolupráci s nově vzniklou 
Komisí pro životní prostředí Rady města zahájíme veřejnou diskusi. Veřejný prostor budeme 
budovat tak, aby se v něm obyvatelé cítili bezpečně a komfortně. 

- Budeme usilovat o získání dotace na celkovou obnovu parku u zámeckého skleníku 
a následně tuto obnovu zahájíme. 

- Budeme postupně obnovovat a rozšiřovat městský mobiliář. 

- Zaměříme se na obnovu a rozvoj veřejných dětských hřišť. 
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- Budeme usilovat o snížení vizuálního smogu v památkové zóně a dalších částech 
města. 

- Prověříme možnost převodu péče o městskou zeleň na Služby Boskovice. 

- Zajistíme řádný úklid města a navýšíme četnost svozů odpadkových košů. 

- Budeme motivovat občany k dalšímu snižování množství směsného odpadu. 

7. Komunikace, média a digitalizace 
Veřejná diskuse a informovanost je základem života demokratické společnosti. Podnikneme 
potřebné kroky pro to, aby mohla být vždy zachována na všech úrovních komunikace. 
Posílíme přístup občanů k informacím o řízení města tak, aby mohli participovat na dění ve 
městě. 

- Vytvoříme ucelenou koncepci městských komunikačních prostředků. 

- Předložíme Zastupitelstvu města Boskovice návrh na zřízení Mediálního výboru, který 
se bude zabývat řízením městských informačních kanálů. 

- Budeme pořádat pravidelná veřejná setkání s občany k aktuálním tématům. 

- Upravíme webové stránky měst tak, aby byly přehlednější, a i nadále sloužily jako 
hlavní zdroj informací pro občany o dění ve městě. 

- Budeme pokračovat v digitalizaci městského úřadu a dokončíme spuštění digitální 
úřední desky včetně archivu úřední desky. 

- Zrevidujeme pravidla Participativního rozpočtu s důrazem na zapojení široké 
veřejnosti. 

- Budeme motivovat občany k používání Mobilního rozhlasu, digitálního nástroje pro 
oboustrannou komunikaci mezi městem a občanem. 

- Zpracujeme koncept zavádění digitálních řešení ve prospěch občanů a podniků 
v rámci budování chytrého města s ohledem na vybrané potřeby občanů. 

- Aktivně budeme vyhledávat spolupráci s významnými výzkumnými organizacemi 
s cílem nasazení nových technologií v intravilánu města Boskovice. 

8. Sport a volný čas 
Nabídka sportovních a volnočasových aktivit je občany města velmi žádaná. Budeme se 
soustředit na celoroční podporu sportování dětí a mládeže, včetně jejich trenérů a vedoucích, 
přípravu výstavby nových sportovišť a nový systém finanční podpory sportovních aktivit. 

- Zavedeme nový grantový systém na podporu volnočasových aktivit. 

- Podpoříme volnočasové organizace s ohledem na aktuální nárůst cen nájemného 
a energií. 

- Budeme nadále podporovat sportování dětí v mateřských školách a na Základní škole 
zvážíme budování sportovních tříd. 

- Vypracujeme systém podpory dobrovolných trenérů a vedoucích dětí a mládeže. 
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- Zvýšíme finanční podporu ve stávajících grantových systémech ve prospěch dětí 
a mládeže. 

- Připravíme projekt sportovní haly v areálu Červené zahrady včetně fáze stavebního 
povolení na základě architektonické soutěže za účasti odborné i laické veřejnosti. 

- Vybudujeme skatepark. 

- Budeme aktivně hledat důstojné zázemí pro spolky, které se zaměřují na práci s dětmi 
a mládeží. 

- Budeme pokračovat v jednáních o výkupech pozemků vedoucí k vybudování 
cyklostezek propojující sloučené obce a dále Mladkov se Svitávkou. 

- Budeme řešit problematiku umístění Střediska volného času v Boskovicích. 

- Rozšíříme bikepark. 

9. Kultura 
Rozvoj kultury v Boskovicích chápeme jako důležitý příspěvek ke zvýšení kvality a komfortu 
života občanů, ale i jako přínos pro atraktivitu města. Ke kultuře přistoupíme novým způsobem 
vytvořením strategické kulturní politiky a důsledným sledováním potřeb kulturních spolků. 

- Vytvoříme a aplikujeme strategický dokument Kulturní politika města pro střednědobý 
výhled. 

- Zvýšíme míru finanční podpory kultury z rozpočtu města. 

- V případě úspěšné dotace a získání stavebního povolení vybudujeme Komunitní 
centrum s knihovnou dle návrhu Zdeňka Fránka, případně navrhneme a zpracujeme 
jiné řešení pro knihovnu. 

- Uspořádáme architektonickou soutěž na rekonstrukci Sokolovny jako kulturního 
centra. 

- Inovujeme dotační titul Kultura s cílem zvýšení maximální podpory pro nezřizovanou 
kulturu. 

- Transparentně zhodnotíme organizační strukturu městské společnosti Kulturní 
zařízení města Boskovice včetně jejího vlivu na kvalitu a rozvoj kultury ve městě. 

- Dokončíme vybudování druhého projekčního sálu v kině Panorama. 

- Provedeme generální obnovu pódiového osvětlení v Sokolovně. 

- Obnovíme sedačky v sále kina Panorama. 

- Zřizovanou i spolkovou kulturu budeme podporovat nejen finančně, ale i morálně 
a lidsky. 

10. Místní části a spolupráce s nimi 
Město Boskovice chápeme v širším kontextu jeho nedílných součástí, kterými jsou místní části 
Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. Rozvoj města budeme plánovat a realizovat tak, aby 
zahrnoval i rozvoj těchto místních částí ve spolupráci s osadními výbory. 
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- Po dohodě s osadními výbory zavedeme opakovaná zasedání Rady města v místních 
částech a tím umožníme bližší kontakt vedení města s osadními výbory i s místními 
obyvateli. 

- Ve spolupráci s osadními výbory budeme hledat možnosti, jak v místních částech 
podporovat a rozvíjet samostatnou místní komunitní činnost pro všechny sociální 
skupiny. 

- Při plánování rozpočtu města budeme úzce komunikovat s osadními výbory, sledovat 
jejich potřeby a adekvátně zapracovávat jejich požadavky. 

11. Cestovní ruch a regionální rozvoj 
Podpora cestovního ruchu je další možností pro rozvoj města a zvýšení jeho atraktivity 
v regionu. Budeme se soustředit na aktivity, které přinesou benefit jak obyvatelům města, tak 
jeho návštěvníkům, a současně podpoří některá kulturní odvětví. 

- Připravíme novou koncepci cestovního ruchu, která se bude opírat o silné stránky 
Boskovic. 

- Budeme spolupracovat s městskými, krajskými a soukromými organizacemi. 

- Budeme rozvíjet spolupráci s velkými a významnými subjekty, jakými jsou například 
Židovská obec, Muzeum regionu Boskovicka, rodina Mensdorff-Pouilly. 

- Budeme vytvářet nové propagační materiály včetně využití potenciálu inovací 
a moderních technologií. 

- Budeme podporovat významné akce nadregionálního významu, např. Festival Unijazz 
Boskovice, Boskovické běhy. 

- Rozvineme spolupráci veřejné správy s podnikatelským a neziskovým sektorem 
včetně spolupráce s dalšími městy. 

- Podpoříme vznik a údržbu nových naučných stezek. 

- Budeme spolupracovat s Destinačním managementem Moravského krasu a okolí 
a společně budeme vytvářet nové události na zvýšení zájmu turistů v našem regionu. 

- Zrekonstruujeme Informační centrum a propojíme je s galerií. 

- Připravíme nové komentované prohlídky židovské čtvrti pro rodiny s dětmi a tematické 
večerní prohlídky radniční věže. 

12. Podpora a rozvoj podnikání 

Boskovice je také město s velkým množstvím nabízených soukromých služeb a sídel 
živnostníků, podnikatelů a firem. Ty jsou důležitou součástí boskovického života 
a zaměstnávání obyvatel města a okolních obcí. Budeme spolehlivým partnerem a aktivním 
podporovatelem podnikatelských subjektů. 

- Aktivně přistoupíme k organizaci setkávání zástupců firem, podnikatelů a živnostníků 
s vedením města pro zajištění součinnosti rozvoje města a podnikání. 
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- Budeme hledat možnosti podpory vzdělávání začínajících podnikatelů a živnostníků, 
které jim usnadní start komerční činnosti. 

- Ve spojení s městskými organizacemi budeme aktivně hledat možnosti spolupráce 
mezi městem a regionálními firmami a podnikateli a jejich zapojení do aktivit města. 

- Maximálně využijeme prostory v majetku města Boskovice pro vytvoření 
podnikatelského hubu, tj. startovacího prostoru pro nové a začínající podnikatele 
a živnostníky. 


