KONTAKTNÍ MÍSTA PRO PETICI SNK
✓ Petice VOLBY: podepsat mohou pouze občané s trvalým pobytem obci Horoměřice. Jméno, příjmení, datum narození a
adresa bydliště musí být vyplněna čitelně!
✓ Hledáme další aktivní členy do sdružení,, Naše Horoměřice“ i podporovatele. Aktivní členy zvláště v lokalitách 2
a 3 dle mapky. Z celé obce hledáme odborníky (přednostně) do stavební komise, dále do finanční, kontrolní a ostatních
komisí-výborů.

Za členy sdružení Ivan Král, Antonín Čacký

Jméno, příjmení

Kont. místa

telefon

mail

Adresa
Bicanova 899

Ing. Zuzana Verner Danielisová

8

724 673 796

zuzana.danielisova@seznam.cz

Milena Zavadilová

8

607 078 596

m.zavadilova@cpipg.com

Haškova 1042

Doc.Ing.Valstimil Altman Ph.D.

7

728700675

altv@tf.czu.cz

Úzká 98

Antonín Čacký

6

723061759

acacky@iol.cz

Do Oříšků 93

Ing.Arch.Adam Jech

5

728711256

adam.jech@seznam.cz

Za Špejcharem 641

Ivan Král

4

603 806 256

i.kral@centrum.cz

J.Š.Baara 723

Miroslav Piderman

3

607 192 455

miroslav.pidr@seznam.cz

J.Š.Baara 723c

doc.Ing. Jaroslav Polák, DrSc

3

702 087 651

polak@vurv.cz

Konzumní 63

Phdr. Borek Bican

2

737226941

schaefer-at@volny.cz

Zelená

Doc.Ing.Jan Mikulka CSc.

1

702 087 689

mikulka@vurv.cz

Výstavby 473

Josef Vodolán

1

720 663 220

ne

Výstavby

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:
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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
NASE-HOROMERICE.CZ
Jsme pro kontrolní zastoupení stran (opozice) v radě obce. Chceme podrobněji informovat o řízení obce
radou 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
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

PETICE – Obecní volby
Sdružení nezávislých kandidátů,, Naše Horoměřice" pro volby do
Zastupitelstva obce Horoměřice - konané v roce 2018
Petice podporující kandidaturu Sdružení nezávislých kandidátů s názvem
,,Naše Horoměřice" pro volby do zastupitelstva obce Horoměřice v roce 2018
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