Prohlášení o lrlavních cílech ZastupitelStva měStySe I-edenice
pro volební období r. 2014 2018
Zastupitclé měst)'se Vědoni si své odpovědnosti za správu rrrajetkll něstyse, Za
jeho všestranný tozxo1, za ochranu životníhoprostŤedí, Za bezpečnost, školstvía
dalšíoblasti Života městyse Ledenice se shodrrjí v tonr' Že je nutné zachovávat
principy hospodámosti s cílem dalšíhorozvoje a zlcpŠeníkvality života občanů.
Prvořadé cí1e Zastupite]stva V novém volebnírr-r období

}

NadáIe plosazovat vyrovnaný rozpočet a udl'Žel clobré hospodaření bez
neúměrnélrozadlužováníměstyse Ledenice. V oblasti plánovaných invcstic
clbát na lovnoměmost rozvoje místních částíměstyse Ledenice a přilehlých
osad.

} Ve

}

:

se soukromými

vlasLr'ríky pozemků zadat zpracování
zastavovacích studií ve vvbraných 1okalitách pro v'Ýstar'bu rodinnýcl'r domů a
přípr'avu průmyslovézóny v sou]adu s připravovaným novým úzetntlttlr
plánen. Do pŤípadných zrrěn územníhoplánu nrěstyse Ledenice nebudou
Zahlnuty Stavbv dálnic a dálničníchpřivaděčů.
Polcačovat v lealizaci staveb kanalizací a čistírenodpadních voc1 v ohrazení
a v Za]inech a prodlouŽení kana]izačních a vodovoďlíclr řadťt v
osídlenýcl'r částech Ledenic, kde dosud tyto inŽcnýrské Sitě Z růZných

spolupráci

zejména technických důvodůncbyly

vybuclovány. V souladu

s pJánenl

investic do vodohospodařského majetku městyse uskutečliovat opatŤcní
narržená provozovatelcm.
} V r'árnci pr'otipovodňových opatření pfovéSt oclbahněrrí a navÝšeníht'áze
q'bníka Do1ní Hladslrý. Nadále udlŽova1 V pl'ovozuschopném stavll poŽá]]]í
zaŤi'zení a poŽátní nádrŽe k ochrar'rě soukromého a obecního majetku.
> RozšíiitSoučinnost s Policií ČR ooP LiŠor,piipadné s MÓsrskor-t Policií
k zajištění bezpečnoSti a poiádku na územíměstyse Ledenice.
> V oblasti školstvífinančně podpořit modemizaci a vybavení učeben ZŠ,ZUŠ
a MS Ledenice a pokusit se Zajistit finančníprostředky r-ra dalšílozvoj
školstvía tělo\'ýchovy v Ledenicíoh
> Zaměřit se na moclernizaci objcktu sokolovn} a stávajících SpotoviŠt' ve
spr-ávě rrrěstyse Ledenice
> Podporovat místníneziskové, zájrrrové spolky a olganizace a Vytvářet
poclmínky plo jejich zázerrrí. Účclne t'ozhodovat o piidélenífinančních
příspěvků z lozpočtu městyse Ledenice těmto místnímspolkťirr-r a
organizacím.
} V lámci záltor-rných moŽností podpolovat činnost místníchpodnikatelů
a Živr'rostníkťl'Poskytnout finančnípoclporu Z 1'oZpočtu městyse oIganizacíur,
poslrytujícím pečovatelské sluŽby pro seniory, kteří tuto péčipotiebují'

}

Pokusit se o navázání kontď<tu

>

v zahr'aničí.
Aktivně se účastnitspolupráce s obcemi (městy) sdruŽenými v mikroregíonu
SdruženíRůŽe.

}
}

s

vhodnou partnerskou obcí či městem

Na radnici v Ledenicíclr udržet v'ýkon státní správy (Stavební a Matriění
uřad) a činnost kanceláře Úřadu práce plo státní sociální dávky občanům
měsýse Ledenice.
V rárr-rci ocbrany přírody pokračovat s plánovitou qÍsadbou alejí a stromořadí
ve r.rybraných lokalitách. Efektivně vyuŽívat korr-rpostovací stanici ke
zpracování bioodpadu.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Ledenice usnesením číslo28
17.12.2014,
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