Program SNK Naše Horoměřice 2018-2022 v kostce
ZAMĚŘÍME SE NA ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL OBCE V OBLASTECH
ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, DOPRAVA, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ,
SLUŽBY. Co nejvíce současných režijních nákladů obce přesuneme na:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury-omezení průjezdní kamionové dopravy.
Rozumnou regulace tempa a charakteru zástavby-není kam spěchat
Větší bezpečnost–policie bude více vidět v ulicích
Více zeleně v obci – rozšíříme zeleň a kapacity pro údržbu zeleně a úklid.
Lepší školství-budeme podporovat investice do školství a kvalitu školství
Více sportu-podpoříme pohybové aktivity občanů v každém věku (profesionální i amatérské)
Kvalitní stáří pro seniory-podpoříme aktivity seniorů a péči o jejich zdravotní stav
Více kultury-podpoříme finančně kulturní akce a investice do kultury
Více spolkových aktivit-podpoříme je materiálně i finančně
Lepší zdravotnictví-chceme kvalitní zdravotnictví a rehabilitace v obci
OTEVŘENÁ radnice obce Horoměřice

HTTP://WWW.NASE-HOROMERICE.CZ/

✓ Jsme pro úměrné zastoupení stran v radě obce dle výsledků voleb. Chceme podrobněji informovat o rozhodnutích rady v zápisech.
✓ Na jednání rady bude mít přístup každý zastupitel s právem zařadit jeden bod do jednání. Umožníme
přístup občanům do rady obce.
✓ Objektivní informovanost v obecním zpravodaji zajistíme nezávislou redakční radou (nebo alternativně
politickou redakční radou – s 50 % zastoupením opozice).
✓ Zavedeme participační rozpočet – o části rozpočtu rozhodnou občané přímo
✓ Budeme pravidelně informovat o činnosti komisí a výborů. Obec vynakládá nemalé prostředky na odměny komisí a výborů, informace o činnosti těchto komisí však nepřináší.
✓ Na jednání komisí(výborů) zajistíme přístup občanů, umožníme projednání jejich podnětů.
✓ Minimálně dvakrát do roka přineseme občanům zprávu o činnosti obecní policie
✓ Více detailnějších informací ze všech oblastí umístíme na stránky obce-příklady (rozpočet a jeho plnění,
cena vody, stavební činnost v obci, a podobně). Zřídíme stavební komisi pro lepší a širší informovanost
v oblasti územního rozvoje obce
✓ Zajistíme rovný přístup radnice ke všem obyvatelům a vlastníkům
EFEKTIVNÍ radnice obce Horoměřice

WWW.E-HOROMERICE.SWEB.CZ

✓ Současné plně politické vedení obce doplníme o kvalifikovaného tajemníka úřadu
✓ Audit hospodaření (účetní) – dáme stejné kompetence i opozici k průběhu (dosud audit plně pod taktovkou
vedení obce) – audit zadáme krajskému úřadu zdarma (možnost ze zákona). Auditem na možné úspory
v rozpočtu je umožníme najít.
✓ Chceme, aby většinu a předsedu ve finančním a kontrolním výboru měla opozici. Tím zajistíme větší
efektivnost a transparentnost kontrolní činnosti.
✓ Omezíme velikost a náklady komisí, dnes slouží více jako výplatnice koalice ODS-TOP09.
✓ Vyloučíme členství zaměstnanců obce, příspěvkových organizací a členů obecní policie ve finančním
výboru (možný střet zájmů).
✓ Zrušíme zvláštní výbor, který jmenoval současný starosta (agendu přebere člen komise ŽP)
✓ Zajistíme efektivnější využití stávajících pracovníků na údržbu obce
✓ Zefektivníme současné odpadové hospodaření v motivačním systému.
✓ Budeme motivovat odměnami pracovníky na hospodaření obce.
✓ Jsme pro větší aktivní účast obce v hospodaření s vodou a stanovení ceny vody.
Za členy a zastupitele SNK Naše Horoměřice Antonín Čacký, Ivan Král

