Krásné Letňany jako zodpovědný hospodář
-

Zodpovědné hospodaření bez dluhů
Úspory při hromadném nákupu služeb a zboží a na provozu veřejných budov
Stát musí platit za služby, které pro něj zajišťujeme
Realizované projekty musí zohledňovat co nejnižší provozní náklady
Větší objem investičních dotací na pokrytí zvýšených potřeb v oblasti veřejných služeb

Hospodaření menších městských částí je vystaveno poměrně silnému tlaku, který činí
samostatné rozhodování velmi obtížným. Výkon státní správy není státem plně financován a
každý rok tak z našeho rozpočtu doplácíme částkou mezi 15 a 20 miliony korun.
Stejně tak příspěvky ze strany Prahy pokrývají především provoz a na investice příliš nezbývá.
Letňany se tak zejména při realizaci větších investic neobjedou bez dotací.
V minulých letech se dařilo hospodařit zodpovědně, efektivně a bez dluhů. Na větší investice
jsme si postupně dokázali naspořit. Přesto jsme si vědomi, že hospodaření Letňan má i nadále
svá slabá místa a chceme tak pokračovat zejména v hledání rezerv, které se týkají provozního
hospodaření.
Díky tomu se vytvoří také prostor pro financování výdajů v souvislosti s plněním našich
volebních slibů. Žádný z našich slibů díky tomu nepovede ke zhoršení finanční situace Letňan.
Jak toho dosáhneme?
Úspory jako skrytý zdroj příjmů
-

Personálním auditem a optimalizací práce chceme prověřit možnosti snížení počtu
úředníků.
Nákupy zboží a služeb všech organizací i úřadu postupně propojíme tak, aby
nedocházelo k duplicitnímu či rozkouskovanému nakupování stejných služeb a věcí.
Větší stabilitu i ochotu dodavatelů nabízet nižší ceny prověříme prostřednictvím
rámcových dlouhodobých smluv na vybrané služby a dodávky.
V oblasti provozu budeme hledat úspory také prostřednictvím moderních technologií
(například v oblasti provozu budov, vozového parku apod.).

Externí prostředky pro rozvoj Letňan
-

I nadále budeme usilovat o co nejvyšší finanční či věcné kompenzace ze strany
investorů, kteří přicházejí do Letňan realizovat své projekty.

-

-

Společně s podobně velkými městskými částmi budeme usilovat o narovnání vztahů se
státem tak, aby se snížila částka, kterou musíme vynakládat na zajišťování funkcí státu.
Budeme usilovat o větší finanční nezávislost Letňan zvýšením přímo přidělované
dotace ze strany hlavního města, které dlouhodobě není schopné utrácet prostředky ve
svém rozpočtu.
Při realizaci investic budeme i nadále pokračovat v získávání dotací ze zdrojů hlavního
města, státu a Evropské unie.
Zvýšenému zatížení Letňan musí odpovídat také zvýšené externí financování. Na
realizaci nutných investic se musí Praha a stát podílet v ještě větší míře, než dosud.
Za nepřijatelné považujeme půjčovat si na bankovním trhu. Pokud to bude nezbytné,
budeme jednat u velkých investic o možnostech bezúročné půjčky z rozpočtu hlavního
města.

Výdaje musí mít systém
-

-

-

Realizace projektů musí mít svá jasná pravidla. Příprava projektů musí zohledňovat také
vhodné načasování veřejných soutěží, kdy je možné očekávat větší zájem uchazečů a
nižší nabídkové ceny.
Při plánování investic a investičních projektů zohledníme nejen jejich potřebnost, ale
také budeme usilovat i za cenu vyšších pořizovacích nákladů o minimalizaci provozních
nákladů a tím i nároků na rozpočet v dalších letech
Zavedením fondu energetických úspor postupně provedeme optimalizaci všech
veřejných budov, což bude mít pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale také na
rozpočet Letňan.

