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Předkládané programové prohlášení obsahuje zásadní body volebních programů hnutí, která
stojí ve vedení městyse pro volební období roku 2018-2022. Obsahuje priority rady městyse,
na které bude rada klást při své činnosti hlavní důraz. Základní prioritou je strategické řízení
městyse, s respektováním jeho minulosti, ale zároveň s cílením na jeho budoucnost a další
rozvoj. Naším cílem je městys vstřícný a přitažlivý pro všechny jeho občany, bez rozdílu
věkových či sociálních skupin, ale i pro jeho návštěvníky. Důraz bude kladen na dlouhodobě
udržitelný rozvoj městyse Komárov.

• Hospodaření, správa a řízení městyse
- provedeme audit majetku ve vlastnictví městyse, zvážíme způsoby jeho využití, případně
zvážíme možnost jeho prodeje

- zefektivníme práci technické čety a zmodernizujeme její vybavení
- rozpočet budeme zpravidla sestavovat jako vyrovnaný, jen v případě vyšších
jednorázových investic vytvoříme rozpočet schodkový s respektováním pravidel
stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- pro realizaci investičních záměrů bude maximálně využívat vhodných dotačních titulů
- rozhodování vedení a orgánů městyse bude maximálně transparentní

•
-

Rozvoj, výstavba a ŽP
vytvořit Strategický plán rozvoje městyse pro další období
zasadíme se o realizaci projektu nám. Otty z Losů
přepracujeme projekt a zrealizujeme rekonstrukci ul. Záskalská
zahájíme postupnou rekonstrukci sídliště v souladu se stávající urbanistickou studií
zasadíme se o opravu chodníků
urychlíme koupi Domu Kultury, a připravíme studii jeho využití a rekonstrukce
připravíme studie a projekty a případně zahájíme realizaci rekonstrukce náměstí Míru a
Husovo, muzea a radnice
- zasadíme se o revitalizaci zeleně, rozšíříme parkovou a sadovou úpravu

• Školství, sport, kultura a volný čas
- zpracujeme studii proveditelnosti na rekonstrukci školy a zahájíme její postupnou
rekonstrukci, její součástí bude řešení špatného stavu tělocvičny a zřízení venkovního
sportoviště
- v závislosti na demografickém vývoji městyse zajistíme dostatečnou kapacitu mateřské i
základní školy
- budeme i nadále finančně podporovat kulturní a zájmové spolky a aktivity ve městě
- širokou podporu provozu muzea a knihovny vnímáme jako svoji povinnost

• Informace a komunikace

- budeme prosazovat transparentní výběrová řízení a nákupy a zavedeme transparentní
evidenci smluv uzavíraných městysem
- z důvodu transparentnosti řízení obce zřídíme tzv. rozklikávací rozpočet
- zmodernizujeme webové stránky obce, včetně zřízení profilu obce na sociálních sítích,
zasadíme se o efektivní marketing obce a její PR
- budeme dále pracovat na rozvoji Komárováku

•
-

Sociální a zdravotní péče
budeme podporovat kvalitní zdravotní péči v Komárově
dále budeme zajišťovat provoz domu s pečovatelskou službou
ve spolupráci se spolky budeme podporovat, rozšiřovat a koordinovat akce pro děti a
kulturní a vzdělávací akce pro seniory

• Bezpečnost
- budeme důsledně kontrolovat činnost Městské Policie v Hořovicích a s jejich pomocí se
zasadíme o udržení pořádku a bezpečí v obci
- zaměříme se na zklidnění dopravní situace na nebezpečných místech
- vydáme obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje

• Podpora turistického ruchu a podnikání
- zasadíme se o podporu turistického ruchu, vybudujeme infocentrum a zázemí pro cyklisty a
turisty
- ve spolupráci s krajem a okolními obcemi se zasadíme o rozvoj sítě cyklostezek a
turistických vycházkových tras
- vytvoříme pohlednice Komárova a průvodce obcí a okolím a další marketingové materiály
- vytvoříme platformu pro setkávání se s místními podnikateli

