Krásné Letňany jako otevřené, komunikativní
a pod Vaší kontrolou
-

Komunitní plánování jako možnost aktivně ovlivňovat podobu veřejných projektů
Participativní rozpočet pro realizaci Vašich nápadů
Vše podstatné o smlouvách, zakázkách a rozhodování na internetu
Kontrolujte všechna naše rozhodnutí
Nejen komunikace, ale také dialog prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů

Obecná nedůvěra, která v naší společnosti ve vztahu k politice panuje, je mimo jiné důsledkem
toho, že politika je vnímána jako cizí element, kdy cizí lidé řeší naše problémy bez znalosti
našeho názoru a našich přání a ještě aniž by nám o tom pořádně řekli. Radnice nesmí být ani
nedobytným hradem, ani tajemným kafkovským zámkem.
I když v Letňanech se již mnohé vykonalo, nelze zůstat v půli cesty. Možnost kontrolovat
všechny naše kroky stejně jako aktivně ovlivňovat podobu našich kroků považujeme za
samozřejmou součást správy obce.
Proto chceme a budeme prosazovat všechny relevantní kroky, jak zlepšit možnost Vašeho
zapojení od zlepšení komunikace s Vámi, přes kontrolovatelnost našich kroků až po možnost
aktivně se podílet na výběru a realizaci projektů, které mají sloužit všem občanům Letňan.
Jak toho chceme dosáhnout?
Vše pod Vaší kontrolou z pohodlí domova
•

postupně zpřístupníme všechny uzavřené smlouvy bez ohledu na finanční limit
v registru smluv tak, abyste mohli dohledat všechny finanční prostředky vyplacené
třetím osobám.

•

výrazně zlepšíme informování o hospodaření obce prostřednictvím veřejně dostupného
plnění rozpočtu včetně provázání na jednotlivé smlouvy s třetími osobami.

•

dokončíme proces zveřejňování dokumentací k veřejným zakázkám tak, aby u každé
smlouvy s třetími osobami bylo patrné, jakým způsobem byla vybrána.

•

zachováme přísné nastavení systému veřejných zakázek jdoucí dalece za rámec zákona
tak, aby co největší objem prostředků i nadále podléhal veřejné soutěži.

Komunikace jako základ vzájemné důvěry

•

Zintenzivníme komunikaci zejména přes sociální sítě, kde chceme informovat o všech
podstatných událostech a záležitostech a kde bude možné se volených zástupců zeptat
na cokoliv.

•

Stávající statickou formu komunikace doplníme dynamickou formou v podobě
krátkých videí umožňujících efektivnější a modernější komunikaci.

•

Umožníme prostřednictvím moderních technologií komunikací nejen s volenými
zástupci, ale také zástupci Úřadu tak, aby bylo možné snadno a rychle například
prostřednictvím mobilního telefonu hlásit závady, nedostatky či sdělovat drobné
nápady například na zlepšení veřejné vybavenosti.

•

Přepracujeme mobilní aplikaci MČ tak, aby mohla plnit svůj účel jak s ohledem na
komunikaci s úředníky, tak jako informační kanál městské části, zdroj podstatných
informací či komunikační kanál pro nenadálé a rizikové situace

•

Přepracujeme do uživatelsky přijatelnější podoby web Letňan tak, aby bylo možné
v co nejsnazší podobě získat přístup ke zveřejňovaným informacím, hlásit poruchy či
nedostatky či kontrolovat naše kroky.

•

Zlepšíme přenosy z jednání Zastupitelstva tak, aby bylo možné sledovat nejen vlastní
průběh, ale také hlasování zastupitelů a prostřednictvím vlastního youtube kanálu
budeme zveřejňovat ty nejdůležitější části jednání v samostatných videích pro Vaši
lepší orientaci.

Vaše aktivní účast ovlivní podobu našich kroků
•

Budeme s Vámi vhodnou formou konzultovat všechny kroky, které mají zásadní dopad
na život celých Letňan (např. zavedení parkovacích zón), přičemž konečné rozhodnutí
budete mít možnost přímo ovlivnit.

•

Všichni investoři, kteří budou chtít realizovat své projekty, je budou muset představit
nejen zastupitelům, ale všem občanům při veřejné prezentaci, přičemž MČ bude
požadovat, aby se s připomínkami veřejnosti vypořádali. Komunikace s veřejností bude
podmínkou vydání souhlasu MČ v rámci územního řízení.

•

U významných veřejných projektů zajistíme jak formou veřejných prezentací, tak jejich
zveřejněním na internetu možnost seznámit se s jejich obsahem a ovlivnit jejich podobu.
Ve stanovené lhůtě budete moci předkládat své připomínky, se kterými se bude muset
zpracovatel projektu vypořádat a zohlednit je. To považujeme za zcela zásadní zejména
u projektů, které ovlivňují podobu veřejného prostoru či fungování veřejných služeb.

•

Umožníme občanům ovlivňovat část rozpočtu MČ tím, že budou moci preferovat
jednotlivé výdaje v oblastech, kde je to možné, a preference občanů pak budou
zohledněny při stanovování priorit a finančního objemu pro jednotlivé oblasti (např. zda
má více prostředků jít na péči o vzhled obce, dobrovolné hasiče nebo školství).
Pevnou část rozpočtu vyhradíme pro Vaše nápady a projekty. Každý občan bude mít
možnost navrhnout v předem specifikovaných oblastech svůj vlastní projekt (zejména

•

v oblasti veřejného prostoru a komunitního života), přičemž realizovatelné projekty pak
budou předloženy všem občanům k preferenčnímu hlasování a ty nejúspěšnější pak
budou také realizovány.

