Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás touto formou oslovili a představili vám v základních obrysech dvě hlavní
oblasti, které jsou pro naše Sdružení nezávislých kandidátů II. prioritní pro nastávající volební
období 2018 - 2022:
1.

INFRASTRUKTURA OBCE A ÚZEMNÍ PLÁN

Základní a prioritní podmínkou pro další postupný rozvoj obce je kvalitní a bezporuchová
vybavenost obce z hlediska infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura). Řešení
oblasti infrastruktury obce musí být v souladu s nastavenými směry rozvoje, uvedenými
v územním plánu. Z tohoto důvodu chceme obě oblasti řešit komplexně a koordinovaně, ne
odděleně.
2.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT

V současné době, která je charakteristická ubýváním přirozeného osobního a společenského
kontaktu mezi lidmi díky informačním technologiím, chceme znovu do obce pomoci přivést
zdravé společenské klima a to zdůrazňujeme – pro všechny generace.
K tomu, aby se podařilo pro tyto dvě oblasti vybudovat solidní a pevné základy, které jsou
nezbytným předpokladem dalšího úspěšného rozvoje, je to na jedno volební období a pro
7členné zastupitelstvo s ročním rozpočtem cca 10 mil. Kč opravdu hodně práce.
Vážení spoluobčané, nechceme vám slibovat, že zrealizujeme konkrétní projekty, nebo
uspořádáme určité konkrétní akce. Považujeme toto za nezodpovědné rozdávání předčasných
slibů, o kterých teď v současné době nevíme, zda je vůbec můžeme splnit. Nejdříve musí dojít
k revizi stávajícího stavu, z hlediska reálných možností a financování. Teprve potom
k sestavení plánu konkrétních projektů a akcí. A k tomu chceme oslovit vás, spoluobčany
a vyzvat ke spolupráci při jeho sestavení.
Určitě vás také zajímá, jaké budeme dodržovat zásady a postoje při práci v zastupitelstvu obce.
Jsou to tyto:










Rovnocenný přístup pro Lipí i Kaliště u Lipí, budeme zohledňovat při prioritizaci
projektů všechna důležitá hlediska (kritéria) jako jsou potřebnost investice a její
společenský dopad pro život v obci;
Transparentní obecní úřad – zveřejňování úplných záznamů z jednání zastupitelstva
obce, zlepšení informovanosti občanů o práci zastupitelstva obce, zpřehlednění webu
obecního úřadu, pravidelný informační bulletin;
Intenzivnější zapojení obyvatel obce do procesu rozhodování (zastupitelé nejsou
vševědoucí a nemohou bez vyjádření názoru ostatních obyvatel obce 4 roky
rozhodovat pouze sami);
Pravidelná diskusní setkávání s občany (min. 1x za pololetí)
Efektivní hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce (snížení výdajů
rozpočtu na položce Zastupitelstvo obce, navýšení příjmů - vyšší podíl dotací)
Vyrovnaný obecní rozpočet po celé volební období
Využití dotačních prostředků z Evropské unie a národních zdrojů

NÁŠ PROGRAM A NAVRHOVANÉ ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU OBCE MŮŽEME
USKUTEČNIT POUZE V PŘÍPADĚ VAŠÍ PODPORY.

VOLTE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ II

