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Nezávislí Kandidáti  Staré Lysé a Čihadel 

 Maximální míra otevřenosti, veřejnosti a transparentnosti, 

v které spatřujeme nejlepší způsob, jak dělat věci čistě a férově vůči všem občanům Staré Lysé a Čihadel. 

V konkrétní podobě to znamená zveřejňování podkladů pro jednání obecního zastupitelstva, pořizování a poté 

zveřejňování nahrávek z jednání obecního zastupitelstva, poskytování informací o plánovaných nákupech, 

pronájmech, plánech rozvoje obce atd.    

 Návrat ke správné právní podobě řízení obce.  

Zasadíme se o dodržování kompetencí jednotlivých obecních činitelů tak, aby obecní zastupitelstvo bylo 

rozhodujícím orgánem v obci, který určuje vůli v právních úkonech a starosta byl vykonavatelem této vůle 

a navenek zastupoval obec. Nedopustíme, aby obec řídil a vykonával všechna rozhodnutí pouze starosta obce 

a obecní zastupitelstvo bylo pouze hloupým schvalovacím orgánem. Budeme požadovat včasné předkládání 

podkladů pro jednání zastupitelstva obce, taktéž budeme požadovat, aby se zastupitelé s jednotlivými 

podklady seznámili (nutnost tohoto kroku vyplývá ze slibu zastupitele). Zavedeme pravidelná jednání 

finančního a kontrolního výboru obce, stejně tak budeme chtít, aby tyto povinně zřízené výbory vykonávali 

činnost, která bude odpovídat minimálně mzdě jejich členů a předsedů.  

 Efektivní nakládání s obecním majetkem.  

V tomto případě budeme požadovat představení minimálně třech nabídek před realizací jakéhokoliv nákupu. 

Budeme prosazovat schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek tak, aby nemohl stavební zakázky 

do 3 mil. Kč a zakázky na služby a dodávky do 1 mil. realizovat pouze starosta bez nutnosti odsouhlasení 

zastupitelstvem. Dále upravíme výše uvedenou směrnici tak, aby nebylo možné realizovat stavební zakázky do 

6 mil. Kč a zakázky na služby a dodávky do 2 mil. bez otevřeného výběrového řízení, tedy oslovením pouze pěti 

dodavatelů. Současná situace nahrává klientelizmu, neprůhlednému financování a možným značným 

finančním ztrátám obce. 

 Větší míra využívání dotací.  

V dnešní době lze získat dotace téměř na vše, a je velká škoda, že jsme za předchozí čtyři roky podali jen dvě 

žádosti o dotaci.  Oslovíme a vybereme úspěšné firmy zabývající se žádostmi o dotace. Vysvětlíme jim, o jaké 

projekty v obci bychom měli zájem. Prostřednictvím vybraných firem budeme žádat o dotace na stavbu 

mateřské školy (zpětné proplacení nákladů), zateplení veřejných budov (obecní úřad, hospoda, hasičská 

zbrojnice, budova národní školy), vodovod a kanalizace na Čihadla, úpravu a výstavbu cest a chodníků v obci, 

výstavbu proti přívalovým opatřením při stékání vody z polí, dětské hřiště, fotbalové kabiny a mnoho dalšího.   

 Ohleduplné chování vůči životnímu prostředí.  

Zde se budeme snažit vybudovat vhodnější systém nakládání s odpadky v obci. Zřídíme sběrný dvůr, který 

bude adresný, tedy fungovat pro občany obce nebo osoby vlastnící zde nemovitost. Tento dvůr bude splňovat 

všechny zákonné požadavky a předpisy pro nakládání s odpady. Sběrným dvorem vyřešíme problém 

s vyvážením odpadu ze zametacího vozu do prostoru školky, nedůstojného vyvážení bioodpadu za hřbitovní 

zeď a částečně problém s ukládáním odpadu v lesích okolo vesnice. Na sběrný dvůr je taktéž možno získat 

dotaci, viz bod výše. Dále se budeme se snažit spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami s cílem 

omezit černé skládky, které pravidelně vznikají v okolí obce. 

- Zvažte a zvolte změnu k zodpovědnosti a rozvoji obce – 

prosím otočte list 



-Volební Program a info - 

       Nezávislí Kandidáti  Staré Lysé a Čihadel 

 

Pokud dostaneme šanci, zasadíme se o toto: 

 Maximální míra otevřenosti, veřejnosti a transparentnosti.  

 Návrat ke správné právní podobě řízení obce.  

 Efektivní nakládání s obecním majetkem.  

 Větší míra využívání dotací.  

 Ohleduplné chování vůči životnímu prostředí.  

 Spolu s občany stanovit priority a plány dalšího rozvoje obce. 

Například kanalizaci a vodovod na Čihadlech, semafory, přechody pro chodce, 

zpomalovače aut, sběrný dvůr, hřiště pro děti, zajistit lékaře v obci, budování 

komunikací a chodníků, rekonstrukce obecních budov. 

 

Jsme kandidátní listina číslo 4. Nezávislých kandidátů Staré Lysé a Čihadel, jmenovitě:  

Ing. Jan Hromádko Ph.D., Marek Švitorka, Jakub Lejnar, MUDr. Hana Zástěrová, Ing. 

Jaroslav Vendl, Dana Kárníková, Dana Jarošíncová, Karel Samek, Michal Pecháček 

Protože nám není budoucnost Staré Lysé a Čihadel lhostejná docházíme již více jak rok na jednání obecního 

zastupitelstva a je vidět, že se nám podařilo dost věcí změnit a rozhýbat, školka se staví, o dotace se žádá, ale hlavně 

se začíná diskutovat a jednat (tj. větší a pravidelná účast občanů na těchto jednáních) a to je důležité, vždy je dobrý 

další názor, jiný pohled a vidíme tu nutnost a dobrou funkci opozice. Rádi bychom všechny ubezpečili, že hasiče nikdo 

rušit nechce… (jak tu někdo zoufale hlásá), naopak vážíme si jich a jsou tu potřeba. Jen si myslíme, že v zastupitelstvu 

obce by měli také pracovat lidé, kteří nebudou zaměřeni jen na tuto činnost či spolek a hlavně budou to vůbec chtít 

dělat! Proto dobře zvažte svou volbu, jsme malá obec a každý hlas je důležitý, volte zodpovědně, ať si během nového 

funkčního období můžete říct: „dobře jsme udělali“ a na nás bude Vás Vážené Voliče nezklamat.  

Více informací o nás najdete také na   www.staralysaprovsechny.cz 

 

- Zvažte a zvolte změnu k zodpovědnosti a rozvoji obce – 

 

                      prosím otočte list 

http://www.staralysaprovsechny.cz/

