Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů obce Předenice
pro volební období 2018 – 2022
Kdo jsme:
Sdružení nezávislých kandidátů obce Předenice vzniklo již při prvních svobodných volbách do nově vzniklého
obecního zastupitelstva v roce 1990. Po dobu 28 let zastupuje naše sdružení Vás občany a snaží se rozvíjet naší obec
pro spokojený život všech občanů.
V průběhu let jsme obměňovali své řady o nové mladé kandidáty.
O Vaše hlasy ve volebním období 2018 -2022 se uchází:
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Nikdo z kandidátů není členem žádné politické strany.
Proč kandidujeme: Po letech úspěšného fungování a hospodaření obce bychom rádi pokračovali v rozvoji naší
obce.
Čeho jsme docílili v uplynulých volebních období:
Chod obecního úřadu – i když obecní úřad nemá žádného zaměstnance a veškerá činnost je zajišťována
neuvolněným starostou a neuvolněnými členy zastupitelstva, podařilo se zvládnout veškeré administrativní činnosti ,
které nám nařizují zákony a nadřízené orgány. Nápor na administrativní činnost obce se ze strany nadřízených
orgánů neustále zvyšuje. Bezchybnou činnost obce prokazují každoroční audity hospodaření a činností obce, který
provádí Krajský úřad Plzeňského kraje. Všechny účetní uzávěry byly schváleny bez výhrad.
Zavedené kontaktní místo CZECH POINT na našem úřadě umožňuje občanům využívat jeho služby a obci kontakt
s centrálními registry státu.
Internetové stránky obce informují občany i chataře o dění v obci a informační systém pomocí SMS zpráv a
emailová pošta se velice osvědčila.
Hospodaření obce – v celé novodobé historii obce ( od roku 1990) hospodaří obec s vyrovnanými nebo
přebytkovými rozpočty . V roce 1990 jsme začínali hospodařit s 23 tisíci na účtu. Obec nemá žádné dluhy, na konci
roku 2017 měla obec k dispozici na bankovních účtech celkem 9,5 milionu korun. Veškeré investice obec pokrývá
z vlastního rozpočtu, popř. s pomocí získaných dotací. Za poslední volební období obec získala 1,5 milion korun na
dotacích od Plzeňského Kraje . Vytvořili jsme dostatečnou finanční rezervu pro investiční akce, které chceme
realizovat v příštím volebním období.
Rozvoj obce – aby se obec mohla koordinovaně rozvíjet byl zpracován a schválen územní plán obce. Územní plán je
v souladu s územním plánem Plzeňského kraje, ochranou životního prostředí, urbanistickými zásadami vesnického
prostředí a snahou zachovat dosavadní ráz obce. Územní plán umožňuje rozvoj obce v oblasti výstavby pro bydlení,
podnikání i rozvoj zemědělské výroby. V roce 2017 a 2018 byla provedena aktualizace územního plánu.
Byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy celého katastru, což umožnilo výstavbu protipovodňových opatření
na Předenickém potoce ( zatrubnění a zkapacitnění potoka), výstavbu protipovodňového poldru. Byla vybudována
protierozních opatření (na poli pod Hájskem) a vystavěna obslužná komunikace na Mrtol. Byly napraveny
pozemkové nesrovnalostí z minulosti. Vyvolali jsme komplexní pozemkové úpravy Nebílovského a Netunického
katastru. Tím se upřesnili některé hraniční nesrovnalosti a umožní se obnovit cestu z Předenic na Prusiny.
V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce elektrických rozvodů a kompletní výměna a rozšíření veřejného osvětlení.
Silniční průtah obcí byl celý opatřen novým asfaltovým povrchem, byly vybudovány chodníky a byla provedena
rekonstrukce mostu přes Úhlavu. Veškeré místní komunikace mají asfaltový povrch.
Od ZKD jsme koupili objekt prodejny a snažili se zajistit chod prodejny. Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo chod
prodejny zachovat.
Zahájili jsme opravu budovy obecního úřadu ( zateplení budovy, výměna oken, oprava terasy)
Životní prostředí
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V souladu s volebním programem Sdružení nezávislých kandidátů pro volební období 2014 -2018, byl vyčleněn
jeden milion korun z vlastních finančních prostředků obce na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod
pro trvale žijící občany v obci. Třiceti tisícový příspěvek již obdrželo 27 občanů .
Kultura a sport – každoročně jsme finančně i materiálově podporovali činnost TJ Předenice a Předenický spolek žen
a dětí.
Požární ochrana – obec jako zřizovatel požární jednotky zajišťovala materiálové vybavení. Bylo zakoupeno požární
auto.
Čeho chceme dosáhnout v novém volebním období :
Rozvoj a výstavba v obci:
– v rámci dokončených kompl. pozemkových úprav obce Nebílovy prosadit obnovu cesty na Prusiny .
– opravit přístřešek čekárny autobusové zastávky Nový Mlýn
– postupně provést zprůchodnění stávajících hlavních polních obslužných cest – staré zarostlé cesty
– společně s Plzeňským krajem se budeme podílet na vybudování cyklotrasy Plzeň – Přeštice podél Úhlavy
– provedeme rekonstrukci sociálního zařízení v obecním hostinci
– v roce 2018 byla provedena aktualizace územního plánu. Nechceme rozšiřovat zastavitelná území mimo hranice
zastavěného území obce. Pro nové stavby chceme aby byly využity pozemky, které harmonicky doplňují stávající
zástavbu obce. Rozhodně nesouhlasíme s budováním nových satelitních čtvrtí obce. Chceme zachovat harmonický
vesnický ráz obce poskytující občanům klidný a spokojený život.
Životní prostředí
– pokračovat v poskytování finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč na výstavbu domovních čističek odpadních
vod . Pokud zájem občanů převýší sumu vyčleněných financí, budou vyčleněny další finanční prostředky z rezervy
obce.
Kultura a sport – v rámci finančních možností obce podporovat každoročně oddíl fotbalistů a Spolek předenických
žen a dětí . Budeme financovat významné kulturní akce pořádané obcí, popř. i jiné kulturní akce v obci sloužící
k vytváření dobrého jména naší obce v regionu. V roce 2021 uplyne 15 let od posledního srazu rodáků. Rádi bychom
uspořádali nový sraz rodáků.
Požární ochrana – pokračovat každoročně v podpoře požární jednotky a zajišťovat její vybavenost.
Vážení voliči – občané obce Předenice, předložili jsme Vám náš program na příští volební období. Nechceme Vám
slibovat nic nereálného. Všechny plánované akce máme finančně a projekčně připravené a na jejich realizaci se
budeme snažit získat další finanční prostředky z dotačních titulů kraje, státu a EU. Co jsme Vám slíbili v minulém
volebním období to jsme splnili.
Naše činnost v zastupitelstvu obce je zcela nepolitická, zastáváme myšlenku že zejména v malých obcích
politikaření škodí rozvoji obce .
Vážení voliči – občané obce Předenice, dejte hlas lidem bez politické příslušnosti, kteří v minulosti prokázali svojí
prací čeho je možno dosáhnout i v malé obci.
O kandidátech a volebním programu našeho sdružení se více dozvíte na našich internetových stránkách na adrese
www.predenice -2014.webnode.cz
Přijďte 5. a 6.října k volbám o rozhodněte o dalším osudu naší obce.
Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů obce Předenice Vám děkují za Váš hlas.

naše internetové stránky http://predenice-2014.webnode.cz/
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