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Prohlášení o hlavních cílech Zastupitelstva městyse Ledenice
pro volební obdobi r. 2910- 4}!
Zastupttelé městyse vědomi si své odpovědnosti za správu majetku městyse, za
jeho všestranný iozvoj, za ochranu Životního prostředí, zabezpečnost, školství a
dalšíoblasti životaob.. se shodují v tom, že je nutné pokračovat vkoncepci
rozvoje městyse Ledenice započatév minulých volebních obdobích'

Prvořadé cíle v Ledenicích a osadách v novém volebním období

}

:

Nadále prosazovat vyrovnaný rczpočet a udržet dobré hospodaření bez
neúměrnéhozadlužování městyse Ledenice. V oblasti plánovaných investic
dbát na rovnoměrnost rozvoje místních částíměstyse Ledenice a přilehlých
osad.

} Ve

spolupráci

se

soukromými vlastníky pozemků zad7t zpracování

zastavovacích studií ve vybraných lokalitách pro qistavbu rodinných domů a
prumyslové zóny v souladu s platnou územně plánovací
přípravu
-dokumentaóí.
městyse

Do

}

případných dalšíchzměn územního plánu

Ledenice nebudou zahrnlÍy stavby dálnic a dálničníchpřivaděčů'

Pokračovat v reaIizaci staveb kanalizací a čistírenodpadních vod Ve

Zborově, obrazení a v Zalinech. V souladu

plánem investic do
vodohospodářského majetku městyse uskutečňovat opatření navržená
s

provozovatelem.

> V rámci protipovodňoqich opatření provést odbahnění a naýšeni hráze

Horní
rybníka Ďohí^řIradsky á op'orrr' Ilráze a odtokového zaÍízenírybníka
FIradssi. Nadále udržovat V provozuschopném stavu požární zaÍízenía
požárnínádržekochraně soukromého a obecního majetku.

Čnooi, tišov k zajištěníbezpečnosti a

pořádku na inemí městyse

Ledenice

finan8ní prostředky pro výstavbu dalšíhoškolního
pavilonu pro ýuku pracovního vyrčovánía pěstitelských prací. I v dalších
ietech podporovat aktivity Komunitní školy v Ledenicích.
a

MŠLedenice a

zď1isttt

podmínky pro jejich zázemí. Zapojovat do jejich činnosti mláďež, zejména
v oblasti kulturv, sportu, těloqýóhovy ajiných společensk7 a individuálně
prospěšných činnosiech. Účelně rozhodovat o přidělení finančníchpříspěvků
zrožpočtuměstyse Ledenice těmto spolkům a otganízacím.
živnostníků,nezapomínat na potřeby našich seniorů a pomáhat jim pokud se
dostanou do tíŽíýchsituací.

v zahraničí.
Aktivně se účastnitspolupráce

s obcemi (městy) sdruženými v mikroregionu

SdruženíRůže.
Na radnici v Ledenicích udržet výkon státní správy (Stavební a Matriční
úřad) a činnost kanceláře Úřadu práce pro státní sociální dávky občanům
městyse Ledenice.

ve vybraných lokalitách. Zajistit likvidaci

bioodpadu prostřednictvím

poÍízenímobilní kompostovací stanice.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Ledenice usnesením tisto..?ó15.\2.2010.
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Ing. MichalYazač
místostarosta městyse Ledenice
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