Naše programové priority

nezávislí kandidáti

• Nahradit členy kulturní komise lidmi, kteří mají opravdový zájem pracovat v kultuře pro
všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel naší obce. Nesmí být pravidlem, že téměř
všichni zaměstnanci obce jsou členy kulturní či jiné komise a pobírají měsíční poplatek za
tuto funkci z veřejného rozpočtu.
• Provést hloubkový audit činnosti kulturní komise za posledních 10 let. Poslední dva roky
byla totiž vyčleněna z rozpočtu obce částka téměř 500 000,- Kč, která byla vždy vyčerpána
za „ kulturní akce“, a akce pořádané obcí!
• Nabídnout nový přírodovědný projekt pro mutěnickou mládež pod vedením zkušeného od
borníka a kantora. V případě zájmu navázat spolupráci s místní základní školou.
• Pečovat o společenský život obce: podporovat kulturní i sportovní akce přímo v ulicích
a na veřejných místech, rozšiřovat možnosti vyžití pro rodiny s dětmi (mateřská centra,
parky s dětskými hřišti) i pro všechny další věkové kategorie (volně přístupné udržované
plochy pro rekreační sport).
• Zveřejňovat důsledně na internetu kompletní zadávací dokumentaci všech výběrových řízení
a zakázek obce: od vyhlášení výběrového řízení přes nabídky uchazečů, složení výběrových
komisí a hlasování jejich členů po uzavřené smlouvy a jejich případné dodatky.
• Zajistit u výběrových řízení dostatečné lhůty, aby nabídky mohly zpracovat i malé místní firmy.
• Zveřejňovat veškeré uhrazené faktury za dodávky a služby na internetových stránkách
města, podobně tak i veškeré uzavřené smlouvy.
• Ustavit nástroje pro komunikaci s občany jako základní prostředek zpětné vazby: pomocí
anket, internetu a veřejných diskusí budeme komunikovat s občany o plánovaných investicích,
zjišťovat jejich návrhy na zlepšování veřejných služeb a na využití pozemků města.
• U každé větší investice navrhovat ve fázi záměru alternativní řešení, aby mohla být diskutována‚
jejich efektivita a občané nebyli manipulováni do jediného, předem hotového plánu.
• Do výborů a komisí obce nominovat více odborníků a občanů bez přímé vazby na politické
strany nebo zaměstnance obce.
• Vytvářet výhodné podmínky pro drobné podnikatele a živnostníky ve službách a pro
maloobchodní prodejce.
• Hledat prostředky na investice zejména v evropských fondech regionálního rozvoje.
Finanční náklady na současné plánované projekty revidovat poctivou veřejnou soutěží
a z takto vzniklých úspor připravit nové projekty v souladu s výše uvedenými prioritami.
• Provést revizi dodavatelských a koncesních smluv, které obec uzavřela v posledních letech,
a změnit je tak, aby byly výhodnější pro radnici.
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Volební program
Jsme skupina aktivních mutěnických občanů, kterým není lhostejné dění v naší obci.
Jsme seskupení nezávislých kandidátů složené ze zástupců občanských sdružení „Staří
Páni“ a „Rybana Mutěnice“, živnostníků,
pedagogů, pracujících občanů a studentů.
Většina z nás má letité zkušenosti v podnikání i ve vedení malých a středních firem.
Velká část našich kandidátů se také podílí na
pořádání kulturních a společenských akcích
určených pro mládež a širokou veřejnost.
Nejsme vázáni na žádnou politickou stranou.
Máme také nezávislého zástupce s dvanáctiletými zkušenostmi s prací v zastupitelstvu
naší obce, které dokážeme využít. Máme
zájem po dlouhých letech změnit přístup vedení naší obce k občanům. Našim hlavním
cílem je otevřít radnici pro širokou veřejnost,
protože právě občané naší obce musí rozhodovat a být informováni o dění na radnici
i v obci.
Chceme také po dlouhých letech změnit
poměry v kulturní komisi, která je zaměřena pouze na jednu folklórní skupinu. Hodláme vytvořit kulturní komisi pro širokou
veřejnost a rozdělit peníze na kulturní akce
napříč žánry pro všechny zájmové skupiny
obyvatel naší obce. Zasadíme se o využití
několikamilionové investice na vybudování
amfiteátru v Mutěnicích. Nebudeme Vám
slibovat budování dětských hřišť a silnic
nebo opravy chodníků, protože toto musí být
a je samozřejmostí. Posledních šestnáct let se
nedostávali místní živnostníci a firmy téměř
k žádným veřejným zakázkám, protože o
nich nebyli informováni, případně byly podmínky výběrových řízení pro ně nesplnitelné. Zasadíme se o to, aby podmínky výběrových řízení byly transparentní a nastaveny
pozitivně vůči domácím živnostníkům. Doporučíme, aby velké stavební firmy nabídnuly minimálně část prací právě místním
živnostníkům. Informovanost našich občanů

Kandidáti

a otevřený přístup k nim musí být prioritou
vedení obce. Zastupitelstvo obce je voleno
právě občany Mutěnic, a ti mají také právo
své volené zástupce kontrolovat a úkolovat.
Chceme ve věcech budování a výstavby
oslovit při každé větší investici občany neoficiálním místním referendem za účelem
monitorování jejich mínění. Máme připravený přírodovědný projekt, který pod vedením
pedagogů vytvoří nové možnosti vzdělávání
naší mládeže v oblasti přírodovědy a ochrany životního prostředí. Tento projekt chceme
částečně financovat z rozpočtu Skládky Hraničky a provoz této skládky chceme regulovat také především pro občany naší obce.
Podpoříme mutěnický fotbal a zasadíme se
o větší investici do práce s mládeží.
Podpora vinařství v naší obci je jednou
z důležitých priorit. Naši kandidáti studující
obor vinařství budou pravidelně informovat
prostřednictvím nově vznikajícího občanského sdružení o připravovaných změnách
a i formacích týkající se tohoto odvětví.
Myslíme si, že je čas poděkovat po šestnácti letech vedení obce, kulturní komisi
a uvolnit některá místa v těchto funkcích.
Vždyť obecní úřad patří právě Vám, občanům obce Mutěnice, a nesmí se z něj stávat
lukrativní tarafika pro vyvolené a jejich příbuzné či známé. Navrhujeme, aby byly po
volbách řádně rozděleny funkce a členství
v radě obce stranám, které získají nejvíc
mandátů. Vždyť v obci, kde žijeme, nesmíme
brát zřetel na opozici či vládu, ale všech 15
zvolených občanů zastupitelů musí co nejekonomičtěji spravovat naši obec bez vlastního prospěchu. Věříme, že díky vaším hlasům
bude složeno nové konstruktivní zastupitelstvo, a my budeme schopni díky vašim hlasům naplňovat naše představy a zájmy.
Za to Vám děkujeme
OTEVŘENÁ RADNICE

Marek Ištvánek

Eva Zálešáková

Mgr. Michal Vaněk

Ing. Roman Šmíd

39 let, obchodní ředitel

44 let, účetní

45 let, výtvarník

47 let, účetní

Pavel Zálešák

Libor Joch

Jan Pavelka

Čestmír Rozehnal

46 let, živnostník

36 let, živnostník

42 let, živnostník

39 let, živnostník

Rostislav Špera

Miroslav Novák

Roman Šmíd

Robin Turzík

39 let, živnostník

38 let, technický ředitel

21 let, student

22 let, student

Petr Pospíšil

Markéta Kmentová

Miloslava Muchová

21 let, technický pracovník

33 let, servírka

20 let, student

