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Zajímá vás, co se bude v Olomouckém kraji platit z veřejných prostředků?
Nová krajská vláda bude během dalších čtyř let rozhodovat o výdajích kolem
sedmnácti miliard korun.
Svůj program však zhustila do sedmnácti obecně formulovaných řádků.
Myslím, že více papíru byste popsali svými novoročními předsevzetími.
Koaliční smlouva by přitom měla obsahovat plán práce kraje na celé čtyři
roky.

V dohodě olomouckých sociálních demokratů a komunistů mi například
chybí informace, co kraj udělá s tím, že na rozdíl od předchozích let se
žádná obec z našeho kraje nedostala mezi padesát nejlepších měst pro
byznys. Pokud v našem kraji nejsme vstřícní podnikání, sotva můžeme řešit
problémy narůstající nezaměstnanosti.
Nebo co navrhne hejtman pro to, aby naši podnikatelé více spolupracovali s
univerzitou. I když máme v kraji skvělou a renomovanou Univerzitu
Palackého, kde učí nejcitovanější vědci v České republice, knowhow
vyvážíme spíše do zahraničí.
Jak radní vyřeší faktické rozdělení našeho kraje na sever a jih.
Na severu se nacházejí regiony jako Jeseník a Šumperk, okresy s jednou z
nejvyšších nezaměstnaností v Česku. Mladí lidé odtud raději odcházejí.
Nelze ani opomenout, že se v historii našeho kraje proinvestovaly desítky
miliónů na hotely ve Vésce nebo na aquaparky, a to za situace, kdy nám
chybí silnice nebo kanalizace. Co na to nová krajská vláda? Potýkáme se
také s dopady čtyřmiliardového zadlužení kraje.
Ročně na úroky půjde podle odhadů až deset procent rozpočtu. Kraj si
přitom neefektivně pronajímá prostory pro úředníky. Co kraj změní na
přístupu k cestovnímu ruchu? I když o Olomouci píše Lonely Planet jako o
skrytém pokladu Evropy, patříme mezi nejméně úspěšné kraje co do počtu
návštěvníků za rok. Po odpovědích na tyto otázky není v koaliční smlouvě
ani památky.
Kraj by měl co nejdříve vyhodnotit, proč už naše města nejsou pro
podnikatele tak atraktivní. Měli bychom blíže spolupracovat s
nejúspěšnějšími firmami, CzechInvestem a CzechTradem, abychom navrhli plán
pro navýšení konkurenceschopnosti našich obcí, okresů a vůbec celého
kraje. Kraj by měl propojovat firmy s našimi univerzitními vědci. Pan
hejtman by měl aktivně a cíleně vyhledávat investory do našeho regionu.
Chceme přeci zvýšit životní úroveň našich občanů. V koaliční smlouvě bych
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si také chtěla přečíst, že peníze budeme investovat raději do silnic než
do stavby hotelů ve Vésce nebo že provedeme audit, který by zhodnotil
efektivnost služeb kraje. Jinými slovy, pokud kraj nepřijde s jasným a
konkrétním plánem, mezi špičkové kraje v republice patřit nebudeme. Více o
mých návrzích na www.lenkaandrysova.cz .
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