Volební program Vám představuje kandidátka č. 2
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JINDŘICHOV 2018+
pro komunální volby do Zastupitelstva obce Jindřichov
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Vážení občané,
připravili jsme Vám k rozhodování o správě obce na volební období 2018 – 2022 kandidátku, na
níţ jsou kandidáti, kteří jsou ochotni pracovat a spravovat obec s odpovědností dobrého hospodáře s
veřejnými prostředky, nejsou zatíţeni jinými funkcemi a nemají přímé vazby na ţádné obcí zřizované
organizace ani nejsou v orgánech spolků v obci, coţ dává záruku nestranného rozhodování.
Zastoupení kandidátů z jednotlivých částí obce dává zase záruku, ţe bude věnována pozornost
potřebám občanů i v těchto částech obce.
Je tedy pouze na Vás, jak se budete ve dnech voleb rozhodovat. Aby bylo o čem rozhodovat, tak
jsme připravili priority s nejdůleţitějšími investičními akcemi a také druhy podpor, které se budeme
snaţit v případě Vaší volby realizovat.

Priority pro volební období 2018–2022
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Operativně uplatňovat pozici zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Jindřichov pro zachování prvního stupně (1.–5. ročník) základní školy a třídy mateřské školy s
důrazem na ekonomickou stránku provozu spojenou s případným povolováním výjimek z
nejvyššího počtu ţáků a povolováním výjimek z nejniţšího počtu dětí.
Zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče.
Zachování základní dopravní obsluţnosti a zároveň prověřit moţnosti jejího rozšíření do Nových
Losin.
Důsledná realizace Strategického plánu rozvoje obce Jindřichov na léta 2014–2020 a jeho
aktualizace na delší období.
Stabilizovat veřejné finance tak, aby nedošlo k zadluţení obce.
Provést personální audit zaměstnanců.
Připravit dotazníkové šetření potřeb občanů a připravovat realizaci zjištěných potřeb.
V maximální moţné míře věnovat pozornost potřebám seniorů, kteří se neobejdou bez pomoci
jiných.
Obecní úřad vstřícný k občanům.
Vyuţít v maximální míře dotační programy ve vazbě na vlastní zdroje.
Umoţnit zaměstnávání uchazečům o zaměstnání vedených na úřadu práce dle platné legislativy.
Stanovení zásad pro poskytování peněţitých darů rodičům narozených dětí.
Poskytovat věcné dary občanům obce při významných ţivotních jubilejích.
Vzdání úcty při posledním rozloučení se zemřelým občanem obce květinovým darem.
Věnovat zvýšenou pozornost vymáhání dluţných částek z nájemního bydlení a s tím spojených
sluţeb.
Zkvalitnit informovanost občanů.
Věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti na pozemních komunikacích a za tím účelem řešit
majetkoprávní vztahy pro přípravu projektů na stavbu chodníků a s tím spojenou realizaci
závislou na získání dotace.

18. V částech obce, kde z důvodu finanční náročnosti nebyla a nebude realizována stavba splaškové
kanalizace v rámci finančních moţností poskytnout občanům příspěvek na realizaci staveb
domovních ČOV.
19. Zefektivnit třídění komunálního odpadu.
20. Řešit úsporu provozu veřejného osvětlení výměnou za LED osvětlení.
21. Prověřit nutnost realizace změny územně plánovací dokumentace obce.
22. Realizovat nebo dokončit realizaci investičních akcí v případě, ţe obec obdrţí dotaci:
- Jindřichov, doplnění kanalizace - stoka S-9,
- Jindřichov, doplnění kanalizace - prodlouţení stoky S-2,
- autobusová zastávka u místní části Rakousko.

Podpora spolků, sociálních služeb a jiných aktivit ve volebním období 2018–2022
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Dotace na činnost spolků s působností v obci, ale také i mimo obec, kde se do činnosti zapojují
občané obce.
Dotace pro organizace poskytující sociální sluţby občanům obce.
Podpora sportovních, kulturních, společenských a dětských aktivit v obci pořádaných jinými
subjekty.
Pokračování v pořádání kulturních akcí, které jsou zavedeny a staly se jiţ tradičními.

Závěrem chceme zdůraznit, ţe kaţdý rok uvolňuje obec ze svého rozpočtu nemalé částky na
školství, na základní dopravní obsluţnost, na provoz veřejného osvětlení, údrţbu majetku obce,
udrţování komunikací, chodníků a jejich zimní údrţbu, údrţbu veřejné zeleně, správu IT, doplácí
nemalou částku za likvidaci odpadů a vynakládá další výdaje, spojené s kaţdodenním chodem obce,
které ukrojí z rozpočtu obce více neţ tři čtvrtiny finančních prostředků. Se zbytkem je proto potřeba
zodpovědně hospodařit s ohledem na potřeby financování investičních akcí, které moţná budou v roce
2018 zahájeny a jejichţ dokončení se můţe přesunout do nového volebního období. Tady
garantujeme, ţe nejsme diletanti, kteří budou neúčelně veřejné finance rozhazovat bez řádných
výběrových řízení. Budeme se chovat tak, jak jsme zvyklí v osobním ţivotě. Uvítáme, kdyţ co nejvíce
z Vás bude mít zájem kontrolovat činnost zvoleného zastupitelstva obce, a to hlavně účastí na
veřejných zasedáních. Jen tak budete mít pravdivé informace a nepodlehnete úmyslně šířeným
pomluvám, které vycházejí od těch, kteří své ambice nikdy nedovedou prodat tím správným
způsobem.
Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva obce, zároveň Vás k volbám co
nejsrdečněji zveme a děkujeme Vám za hlasy pro kandidátku č. 2, na které jsou kandidáti:
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