
Volební program KSČM do Zastupitelstva 

města Mariánské Lázně 

Vážení spoluobčané,              

děkujeme, že jste se rozhodli číst náš volební program, protože to je první krok k rozhodnutí 

jít k volbám a zvolit si své zástupce do městského zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé 

budou rozhodovat o všech záležitostech týkajících se života města a zůstává jen na voličích, 

aby zvolili správně. Jsme přesvědčeni, že v případě zvolení budeme zastupiteli, kteří 

nezklamou své voliče ani ostatní občany města, protože budeme pracovat zodpovědně, 

využívat svých znalostí a zkušeností s řízením věcí veřejných. Naše město si zaslouží, aby 

bylo vedeno dobrými „komunálními politiky“, kteří umějí nejen dobře hospodařit, ale také 

naslouchat hlasu spoluobčanů, využívat ve prospěch města jejich dobrých nápadů a podnětů. 

Jsme připraveni řešit záležitosti města veřejně, kolektivně, ve spolupráci s ostatními 

zastupiteli i pracovníky státní správy. Máme zato, že být zastupitelem a plnit přání voličů je 

ctí, nikoli prostředkem vedoucím k osobnímu prospěchu. Volební program jsme připravovali 

se znalostí míst, kde nás, občany, „bota tlačí“ a s vědomím, že chceme být prospěšní občanům 

města, ve kterém bydlíme a žijeme, mnozí z nás od narození. 

                V následujícím volebním období budeme pečlivě vážit rozdělení finančních 

prostředků tak, aby se v průběhu let 2018 až 2022 dostalo nejen na realizaci nového, ale i na 

oblasti dříve zanedbávané. Budeme trvat na tom, aby městský rozpočet ve výši přibližně 300 

milionů Kč sloužil k rozvoji města, a to jak v oblasti hospodářské, tak sociální, kulturní, 

společenského vyžití, sportu apod. Rádi bychom přispěli k tomu, aby naše město bylo nám 

všem skutečným domovem, aby mladí zůstávali a hosté měli důvod se do Mariánských Lázní 

vracet. 

                Věřte, vážení spoluobčané, že váš hlas se neztratí v době voleb, ani v době 

povolební. Vámi zvolení zastupitelé z kandidátky KSČM budou v zastupitelstvu slyšet při 

prosazování vašich názorů, které jsou pro nás zásadní. 

Z programu kandidátů KSČM:              

K sestavení a projednání městského rozpočtu pro jednotlivá léta pozveme nejširší veřejnost; 

K posílení finančních příjmů a jejich zapojení do městského rozpočtu využijeme městem 

zřízené organizace a organizace městem vlastněné; 

Přispějeme k hospodářsky efektivnímu využití movitého i nemovitého majetku města; 

Budeme trvat na řádném hospodaření s městským majetkem, jeho udržování a zhodnocování;  

Zavedeme kontrolu využívání finančních prostředků v investiční i neinvestiční oblasti;  

Nadále budeme posilovat zkvalitňování sociálně ekonomické struktury města; 

Prioritou je pro nás zachování dobrého stavu životního prostředí a jeho ochrana; 



Budeme pokračovat v údržbě městské zeleně a jejím rozšiřování bez dopadu na městský 

rozpočet;  

Budeme usilovat o zvyšování atraktivity jednotlivých sídlišť budováním nových parkovacích 

míst, zlepšováním dopravní obslužnosti, opravami a budováním nových chodníků a 

cyklostezek, obnovením drobných živností, zvyšováním pořádku a klidu na veřejných místech; 

Nebudeme podporovat ani se účastnit politických půtek a nekonečných nikdy nekončících 

sporů. Jsme pro vzájemnou úctu při uplatňování zastupitelské demokracie; 

Spolu se zástupci vlastníků, státních orgánů, organizací a dalších zainteresovaných subjektů 

budeme trvat na zachování zdravotní péče našim občanům v zařízeních sídlících na území 

města a za finančního přispění z městského rozpočtu budeme usilovat o jejich rozšíření 

v oblastech, které jsou v současné době poskytovány v omezené míře nebo jen za úplatu; 

Budeme podporovat rozvoj podnikatelské činnosti v oblastech nesnižujících kvalitu životního 

prostředí. 

 


