HLAVNÍ PRIORITY

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MEZOUŇ
Číslo kandidátky: 3

1. Územní plán
Do roku 2020 musí mít naše obec nový
územní plán. Budeme se snažit o to,
aby si Mezouň zachovala vesnický ráz.
Rozšiřování zastavitelných ploch ve
volné krajině nebudeme podporovat
(kromě výjimečných případů v prolukách v současné zástavbě).
2. Hospodaření obce
Budeme prosazovat hospodárné a transparentní nakládání s obecním majetkem.
3. Dokončení započatých projektů
Dokončení II. etapy chodníků, nový plot
u školky, vytvoření dvou nových míst
pro kontejnery na tříděný odpad (Letník
a Pod Hájem), oprava cesty na Loděnice
(k Šímovi).
4. Rozvoj a vzhled obce
Po velkých investičních akcích v letech
2017 a 2018 bychom se chtěli zaměřit
i na menší projekty, které by zlepšily
vzhled obce a byly užitečné pro občany.
Např. nové herní prvky na dětském hřišti, vytvoření venkovní posilovny pro dospělé, úprava centra obce (okolí rybníka,
obchodu a spolkového domu), stavba
turistického odpočívadla u poldru.
5. Dotace
Chceme průběžně sledovat nabídku
dotací a připravit v předstihu podklady
pro smysluplné projekty.

6. Komunikace s občany
Chceme více komunikovat s občany
a informovat je o všem důležitém.
7. Větší zapojení občanů
do rozhodování
Chceme oslovit občany např. formou
ankety, abychom zjistili, co Vás trápí
a co bychom mohli v Mezouni zlepšit.
Dále chceme každý rok vyčlenit určitou
částku z obecního rozpočtu a nechat
rozhodnout občany, co se za ní pořídí.
8. Sport a kultura
Chceme navázat na dosavadní podporu
sportovních a kulturních akcí v obci.
9. Životní prostředí
Po spuštění splaškové kanalizace bychom
chtěli zamezit vypouštění odpadních
vod do dešťové kanalizace. Dále bychom
se chtěli zaměřit na výsadbu nových
stromů i na údržbu stávající zeleně.
Chceme také více podporovat třídění
odpadu (např. další sběrná místa na
třídění nebo možnost třídění drobných
elektrospotřebičů).
10. Dlouhodobější projekty
Dále chceme realizovat nebo alespoň
připravit některé dlouhodobější projekty: například dokončení rekonstrukce
budovy obecního úřadu, odbahnění
rybníka a oprava hráze, stezka pro pěší
(cyklostezka) z Mezouně na Krahulov,
zlepšení vztahů s okolními obcemi,
obnova bývalých polních cest.

Kandidáti SNK Mezouň (číslo kandidátky: 3)
Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Ivan Ouřadník, Ing. Jitka Wagnerová (Holovská),
Richard Majer, Jan Heller a Ing. Miroslav Hrubý.

