
PRO ROZVOJ OBCEBŘEHY       Číslo2

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás oslovit tímto informačním
letákem. Obsahuje údaje o kandidátech a volební program sdružení

nezávislých kandidátů .'Pro rozvoj obce Břehy", které kandiduje
s volebním číslem 2

lng.  Pavel Jirava,  Ph.D.  (ODS)
starosta,

vysokoškolský učitel

Petr  Jirák
servisnítechnik

Bc.     Lukáš     Vlk

vedoucí obchodního od.

JUDr.  Pavel  Krpata
právník

lng.  Gabriela  Fialková
technická náměstkyně

Vladimír Šanda

podnikatel

Jitka  Němcová
účetní

Mgr.  Lucie  Macháčková
psych0108

psychoterapeut

Jonáš  Kučera

vedoucí TS

Volby do Zastupitelstva obce Břehy 2022. Přid'te prosím 23. a 24. září volit.
Nabízíme své zkušenosti, znalosti i chuť pracovat pro obec.
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Rozvoj  obce:  Budeme  rozvíjet chytrou  obec - digitalizaci,  GIS  systémy
(mobilní   aplikace  pro  občany).   Budeme  zlepšovat   infrastrukturu   obce
(nové povrchy komunikací a chodníků,  nový chodník Na Hrázi,  postupná
modernizace  kanalizace  atd.).  Zaměříme  se  na  obnovu  starších  budov
(restaurace  Na  Křižovatce).   Plánujeme  výstavbu  bytového  domu   pod
komínem na bývalé pile. Nezvýšíme daně z nemovitostí.

školství:   Vybudujeme   venkovní   badatelnu   v   ZŠ   a   rekonstruujeme
podkroví MŠ na velkou hernu se zázemím.

Podpora spolkové a zájmové činnosti v obci:  Zintenzivníme podporu
a rozvoj spolků v obci, podpoříme konání kroužků, přednášek a kurzů pro
všechny občany obce. Využijeme k tomu areál mlýna a knihovnu.

Bezpečnost  a  doprava:   Další   rozvoj   spolupráce  s   městskou   policií
Přelouč.  Rozšíření  kamerového dohledu  nad  majetkem  obce.  Rozšíříme
možnosti parkování v obci (u mlýna, na návsi atd.).   Povedeme diskusi
o umístění radaru úsekového měření.

životní  prostředí  a  odpadové  hospodářství:  Pokračovat  s výsadbou
zeleně  v   katastru  obce,   chytré   hospodaření  s  vodou,   další   podpora
třídění a kompostování odpadů. Revitalizujeme prostor na návsi a prostor
kolem požární nádrže. Nechceme zvyšovat poplatky za svoz odpadu.

Spori a kultura:   Další rozvoj sportovišť v obci, organizace sportovních
a kulturních akcí. Pořádání výstav a konceriů na míýně.

Podpora rodiny: Zrekonstruujeme hřistě vedle pflodejny potravin, vytvoříme
nové  prostory  pro  trávení  volného  Času  pro  teenagery     (pumptracková
dráha). Podpoříme akce pro nodiny (kameval, sportovní den atd.)

Podpora seniorů: Akce pro seniory -výlety, středeční setkání
a  založení  klubu  pro  seniory v  knihovně.  Pokusíme  se  získat dotaci  na
byty pro seniory s možností pečovatelské služby.

FinanGe:  Zajistíme efekíivní a transparentní  hospodaření obce,  budeme
pokračovat  ve  vyrovnaném  nebo  přebytkovém   hospodaření.     Formou
ankeí   se   budou   moci   občané   vyjádřit   ktomu,   do   jakých   projektů
investovat obecní enIZe.


