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Volební program z roku 2010

jak jsme volební program naplnili

DŮRAZ NA KVALITU ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ
ŠKOLY A ŠKOLKY
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Podpoříme výstavbu školky na Vápenici za po- Splněno – umístěno 78 dětí ve 3 třídách. Navíc jsme zamítli dřívější plán prodat budovu MŠ Topolská
užití evropské dotace.
- zajistili jsme tak dalších 34 míst; úvěr za stavbu MŠ Barevný ostrov splácíme z jiných zdrojů .
Budeme usilovat o dostavbu víceúčelové
sportovní haly u ZŠ Mokropsy.

Máme hotový projekt, vydané územní rozhodnutí, podanou žádost o stavební povolení. Patronkou haly
se stala Věra Čáslavská. Z rozpočtu jsme ušetřili a na speciální účet vložili 9 milionů korun. Probíhá fundraising mezi soukromými dárci, rozpočet doplní veřejná sbírka. Podali jsme žádost o max. možnou dotaci
20 mil. Kč z programu ROP, pro případ neúspěchu je připraven úvěr. O realizaci stavby, s dotací nebo bez,
bude rozhodovat zastupitelstvo . V případě schválení může hala být v provozu již na konci roku 2015.

Zajistíme okamžitou úpravu nevzhledného Upravena cestička přes pole (dle smlouvy s majiteli), upraven a vyčištěn lesík, otevřena terasa, doplněno osvětlení, zlepšen úklid, vybudováno parkoviště v ul. K Lesíku, opraven nájezd ke školní kuchyni aj.
okolí ZŠ Mokropsy.
Pořádku v blízkosti škol budeme věnovat trva- Vybudováno nové dětské hřiště, připravena stavba haly vč. úpravy okolí a prostoru před školou, připravena dostavba
venkovních toalet, podána žádost o dotaci na zateplení/rekonstrukci fasády, na nový vzhled se připravuje několik arlou pozornost.
chitektonických návrhů fasády a nových centrálních šaten, podáváme žádost o dotaci na 5 učeben v půdní vestavbě.
Podpoříme vybavení školy moderními tech- Škole se dařilo získávat dotace a sponzorské dary, ze strany města zatím přímá finanční podpora
na toto nebyla...
nologiemi pro interaktivní výuku.
Podpoříme projekt miniškolek jako operativ- Zatím neřešeno...; aktuálně zvažujeme lesní školku; ve městě úspěšně působí řada soukromých školek, od
otevření MŠ Barevný ostrov je celkem 200 míst v městských školkách; proti dřívějším plánům jsme neprodali
ního řešení nedostatku míst ve školkách.
MŠ Topolská, úvěr za stavbu MŠ Barevný ostrov splácíme z jiných zdrojů; podle demografických dat již očekáváme mírný pokles poptávky, pozornost nyní vyžaduje kapacita školy.
Budeme usilovat o další výstavbu atraktivních U základní školy vybudováno nové velké hřiště za 1,9 mil. Kč (s třetinovou pomocí dvou soukromých sponzorů); získán sponzorský dar na nové hřiště u DPS, další prvky koupeny z městských prostředků; kvalitní
dětských hřišť.
hřiště vzniklo v MŠ Barevný ostrov (neveřejné).
Stávající hřiště doplníme dalšími herními prv- Získán sponzorský dar na hřiště Klatovská, z městských peněz doplněna hřiště u MŠ Karlická a MŠ Topolská.
Na hřišti Domažlická doplněno pítko. U školy připraven projekt venkovních toalet.
ky, pítky, apod.
Spolehlivě zajistíme přítomnost policie nebo Funguje - na přechodech ráno pravidelně slouží Městská policie
dobrovolníků na přechodech pro školáky mezi
7 a 8 hodinou ranní.

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY
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Zasadíme se o doplnění a rozvoj veřejných slu- S Českou poštou dojednána úprava otev. hodin, připravuje se přesun do lepších prostor společně s úřadem. Místní autobusová doprava funguje, byly vybudovány nové zastávky a vylepšen jízdní řád. Parkování
žeb (pošta, místní doprava, parkování aj.)
– zlepšení v centru Černošic díky časovým omezením, v Mokropsech u nádraží vzniká nové parkoviště pro
90 aut. Podporujeme modernizaci obou vlakových nádraží a zvýšení frekvence příměstské dopravy. Zrekonstruovali jsme hasičskou zbrojnici, koupili a vybavili jsme městský kulturně-společenský sál, vznikla nová
klubovna pro mládež. Konkrétními kroky podporujeme místní podnikatele a obchody.
Zeptáme se občanů, co jim ve městě chybí, za- Proběhla šetření v rámci projektu Komunitní plán. Na webu ankety, s výsledky pracujeme. Přijímáme podpojíme je do plánování veřejné vybavenosti.
něty osobně, přes IL, telefonicky, emailem, SMSkami, na zastupitelstvu, v komunikačním fóru aj. V komisích
pracuje řada občanů. Předem zveřejňujeme všechny investiční záměry. Pořádáme veřejná setkání, včetně
schůzek k rekonstrukcím komunikací, železnici, škole. Komunikujeme skrze cedule Víme o tom.
Budeme podporovat stávající i nové občanské Pokračují grantové programy na kulturu a pro děti, mládež a sport (0,9 mil. Kč/rok). Podpořili jsme vznik
aktivity zaměřené na činnost s dětmi a seniory, a pořádání farmářských trhů. Podpořili jsme několik menších ekologických aktivit. Pro seniory nové občanaktivity kulturní, sportovní, ekologické, apod. ské aktivity nevznikly, ale město samo skrze DPS a Odbor kultury takové organizuje. Jsme otevřeni nápadům
a aktivitě ze strany místních občanů, spolků a sdružení. Proběhlo několik setkání, jejich výstupy byly zrealizovány. Převzali jsme a vylepšili stránku KultCernosice.cz pro propagaci kulturních, sportovních a dalších akcí
na jednom místě. Zakoupili jsme nové vybavení, které spolkům zdarma půjčujeme. Částkou 200 tis. Kč ročně
hradíme zimnímu stadionu SK Černošice ztrátu za veřejné bruslení.
Budeme podporovat tradiční akce jako je Mokro- Plníme. Pro Masopust pravidelná podpora, běží májové slavnosti, pouť, královský průvod, ale také např.
peský Masopust, Farmářské trhy, Mariánská pouť, kočárkové rallye aj. Farmářské trhy podporujeme poskytnutím prostoru, finanční podpory i součinnosti
Technických služeb. Uvítáme a podpoříme další nápady a iniciativu!
apod., i nové přínosné volnočasové aktivity.

DOPRAVA

Podpora hromadné dopravy
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Budeme pokračovat v jednáních se Správou
železnic o zlepšení vzhledu a vybavení obou
zastávek, o bezpečnosti na přejezdech, o zabezpečení trati uvnitř obce, o bezbariérovosti
a zkulturnění podchodů.

Něco se povedlo brzy - např. vymalování podchodů, později doplněných o dětské kresby, umístění automatu na jízdenky aj. V roce 2013 instalovány bezpečnější závory. V létě 2014 proběhnou pro zvýšení bezpečnosti dílčí úpravy přejezdu Kazínská + rozšíření chodníku u nádraží Černošice. Další zlepšení lze čekat
v rámci rekonstrukce celé trati, kde aktivně sledujeme a ovlivňujeme podobu projektu.

Dle potřeby upravíme počet autobusových zastávek místní linky a návaznost na vlakové spoje.

Návaznost na vlakové spoje byla upravena. Počet zastávek byl navýšen. Byly dovybaveny moderními skleněnými přístřešky.
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Zklidnění automobilové dopravy uvnitř obce

jak jsme volební program naplnili
Zdůrazňujeme přednost zprava. Na vybraných exponovaných místech omezena rychlost. Na Dobřichovické umístěna digitální tabule. Dopravu sledujeme také mobilními radary. V centru Černošic bude doprava
lépe usměrněna zúžením vozovky.

V blízkosti škol a školek budeme dbát na maxi- U ZŠ omezena rychlost, zpomalovací prahy, nové parkoviště a otevření ulice K lesíku pro větší plynulost
dopravy. Připravují se další parkovací místa ve Školní ulici.
mální zklidnění dopravy.
Vytipujeme a prioritně vyřešíme kolizní místa
aut a chodců.

Nedaří se plně vyřešit výstup z podchodu u Mokropes. nádraží a pohyb na Kamenném mostě v důsledku
prostorových limitů. V řadě ulic a křižovatek vybudovány nové chodníky, popř. rozšířeny stávající, zřízeny
nové přechody, doplněno osvětlení. Připravuje se rozšíření chodníku u černošického nádraží.

Na průjezdní komunikaci Vrážská/Dobřichovická moderními prvky zajistíme dodržování
rychlosti; budeme jednat o omezení tonáže
a počtu projíždějících kamionů.

Instalována digitální měřící tabule na Dobřichovické, další se zatím nevešly do rozpočtu. Zpomalovací
ostrůvky aj. by měly vzniknout v rámci rekonstrukce II/115. Jednání o omezení tonáže neproběhla - dle
dostupných informací není reálné. Rychlost kontroluje městská policie, nově zakoupen další radar, s nočním viděním.

Budeme hledat varianty ekonomických a tudíž Hledali jsme, ale bohužel bez úspěchu. Proběhla schůzka expertů na dopravu, studovali jsme v minulosrealizovatelných řešení odvedení tranzitní do- ti zpracované analýzy... - bohužel žádné reálně schůdné řešení nebylo nalezeno... V rámci současného
pravy z města.
(a zřejmě dlouhodobého) řešení průjezdu krajskou silnicí II/115 jsme nechali odborně posoudit podobu
projektu, aby přinesla zvýšení bezpečnosti i vzhledu (majitelem a investorem je Středočeský kraj). V územním plánu zůstává územní rezerva pro přeložku krajské komunikace do tunelu, jeho východní portál byl
v aktuální změně územního plánu umístěn mimo zastavěnou část obce.

Cyklistika a pěší doprava
l Podpoříme budování dalších bezpečných tras Díky získané dotaci jsme zajistili dobudování cyklotras na Radotín a na Dobřichovice, a úpravu ulice
pro cyklisty.
Ke Skále (na žel. most) a části komunikace od mokropeské pláže podél řeky.
l
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Zajistíme pravidelné kontroly lávky pro pěší
a železničního mostu a v dlouhodobém horizontu lávku rekonstruujeme nebo nahradíme
novou.

Lávka do Lipenců namátkově kontrolována, jednáme s magistrátem Prahy a s MČ Praha-Lipence o částečné rekonstrukci. Díky jednáním zařadilo hl. m. Praha do letošního rozpočtu zpracování projektu na
výstavbu nové lávky. U železničního mostu jsme v jednání se SŽDC prosazovali rozšíření lávky a projekt
nového mostu nyní počítá s lávkou šířky 2,7 m.

PÉČE O SENIORY
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Podpoříme vznik Klubu pro seniory.

Formálně Klub seniorů nevznikl. Nicméně v DPS pravidelně probíhají městem organizované akce pro seniory
(nejen pro obyvatele DPS). Spontánně – a tak je to nejlepší – se začalo scházet společenství seniorů v centru
MaNa, s městem byla např. řešena autobusová doprava. Rozšířili jsme terénní pečovatelskou službu, grantem
podpořili dalšího poskytovatele.

Zavedeme zvýhodněné vstupné na kulturní Nejdříve byly výhody poskytovány jen nepravidelně, od jara 2014 systematicky zavedena pro seniory sleva cca 30% na vybrané akce organizované městem.
akce města.
Nabídneme bezplatnou právní pomoc.

Zatím nebylo splněno. Kapacita městské právničky toto neumožňuje. Bezplatné poradenství poskytují občanské poradny v Praze, Berouně aj.

BEZPEČNOST A ČISTOTA
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Zlepšíme svoz tříděného odpadu a zřídíme Upraven harmonogram svozu. Rozšířena a upravena některá stanoviště. Vybudováno několik nových stanovišť. Na
velkokapacitní kontejnery na výjezdu z města. výjezdu zatím velkokapacitní kontejnery nebyly budovány, záměr odložen - je zde stanoviště u supermarketu Penny.
Budeme systematicky a efektivně využívat Došlo k výraznému zkvalitnění práce TS. Vozový park vybaven GPS moduly, revidována technika, zakoulidské a strojové kapacity Technických služeb pena nová travní sekačka. Díky dotacím zakoupen nový nákladní vůz Iveco, běží proces nákupu stroje na
k údržbě a úklidu města.
čištění chodníků. Žádost o dotaci na novou multikáru.
Budeme pohotově reagovat na upozornění Vedení města i TS reagují velmi pohotově a vstřícně (řada pochvalných reakcí občanů). Lze zasílat emaily,
občanů na nepořádek.
SMSky, MMSky aj.
Zvážíme umístění bezpečnostních kamer na Zatím spíše nesplněno, kamery nově umístěny pouze u Domova s pečovatelskou službou, další se plánuje
frekventovaných místech ohrožených vanda- k novému parkovišti u mokropeského nádraží; jinak není zřejmá potřeba - nedochází k opakovaným případům vandalismu či krádeží na jiných místech, kde kamery zatím nejsou...
lismem, např. podchody pod tratí.
S důrazem na detail zlepšíme vzhled míst s při- Čistší a upravenější centrum města, písková cestička od školy, doplnění květinových truhlíků na Karlštejnské, kvalitnější vánoční osvětlení, provedena nákladná rekonstrukce Komenského ulice vč. architektonicrozenou vyšší koncentrací obyvatel.
kého návrhu, citlivě rekonstruována Husova ulice, upravena její křižovatka s Dobřichovickou, nový chodník a okrasná zeleň na Vrážské, v běhu rekonstrukce Dr. Janského, nově upravena mokropeská pláž.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Přijmeme kroky ke snížení znečištění města Schválen a zatím ze dvou třetin realizován program výstavby a rekonstrukce komunikací – výrazné snížehlukem, prachem a smogem.
ní prašnosti. Získaná dotace na nákup čisticího a kropicího vozu. Staví se pevný povrch místo prašného
u mokropeského nádraží, připraven projekt na zpevnění parkoviště u mokropeské pláže. Odstraněno
několik blátivých míst podél hlavních ulic.
Budeme ochraňovat vzrostlou zeleň uvnitř V rámci možností plníme… U mokropeského nádraží musela část náletové zeleně ustoupit stavbě parkoviště.
obce.
Nedovolíme likvidaci lesních porostů slouží- Plníme - žádný pokus zatím ani nebyl. Ochrana lesa posílena v 1. změně Územního plánu.
cích k rekreaci obyvatel v okrajových částech.
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jak jsme volební program naplnili

Při nuceném kácení stromů budeme vždy důsledně
uplatňovat požadavek náhradní výsadby.

Není přímo v pravomoci města, kácení povoluje Odbor životního prostředí v rámci výkonu státní
správy – náhradní výsadba je standardně požadována.

Zlepšíme atmosféru ve městě i v přeneseném smyslu slova – přinášíme slušnost a pozitivní přístup.

Toto je subjektivní hodnocení, necháme to na Vás... ;-)

OTEVŘENOST A VSTŘÍCNOST VŮČI OBČANŮM
INFORMAČNÍ LISTY, WEBOVÁ STRÁNKA
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Informačnímu listu vrátíme podobu demokratického komunálního periodika, zpřístupníme jej všem
politickým uskupením i občanům. Zastavíme cenzuru a zneužívání IL k osobní politické propagaci
a zkreslování informací.

Splněno. V roce 2012 jsme byli oceněni za Informační list v anketě Otevřeno x zavřeno. Podle hodnocení nezávislé organizace Otevřená společnost o.p.s. je naše nezávislá redakční rada, která dohlíží
na kvalitu a objektivnost IL, světlou výjimkou v celé republice.

Na webu města obnovíme diskusní fórum bez
komplikované registrace a vytvoříme prostor pro
otázky občanů směrem k úředníkům a starostovi/
starostce města.

Zatím pouze komunikační fórum - otázky a odpovědi (je využívané); plnohodnotné diskuzní fórum
běží na soukromé stránce, městská na něj odkazuje. Úřad má vstřícně nastavená pravidla z hlediska
rychlosti, obsahu a tónu odpovědí na dotazy, návrhy a stížnosti občanů. Město má také stránku na
Facebooku, kde lze psát otázky a komentáře, sdílet příspěvky.

Budeme úplně a včas zveřejňovat informace
o chystaných projektech a zásadních rozhodnutích.

Plníme, snad s výjimkou rozhodování o posunech nedělního klidu a o návrzích na revitalizaci návsi
u kostela (k veřejnému projednání došlo se zpožděním). Rozhodování o zvýšení daně, o projektu
rekonstrukcí komunikací, o rekonstrukci železniční trati, o změně územního plánu –vše zveřejněno
předem, vč. veřejných prezentací apod. U investičních projektů podrobné informace na webu (vč.
drobných investičních záměrů), v IL řada textů o strategických prioritách...

RADNICE
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Úřad považujeme za službu občanům za jejich peníze. Zajistíme, aby tak fungoval a působil.

Z dotazníků spokojenosti klientů vyplývá, že náš úřad je považován naprostou většinou respondentů za kvalitní a důvěryhodný. Nicméně i tak necháme v tomto bodě hodnocení, zda je „splněno“, na
každém z Vás...

Změníme přístup úřadu k poskytování informací
a řešení dotazů.

Splněno - reakce vstřícnější, všechny stížnosti a petice řešeny se starostou; zkrácena doba pro odpovědi na 7-14 dní (dle povahy věci)...

Budeme trvat na profesionálním a korektním chování úředníků.

Přijat etický kodex pracovníka MěÚ, probíhají školení měkkých dovedností, vedení města důsledně
dohlíží na vstřícnost odpovědí na žádosti o informace a stížnosti. Z dotazníků spokojenosti klientů
vyplývají pozitivní výsledky. Ale jistě vždy existuje prostor ke zlepšení...

Zlepšíme orientaci na radnici; na každých dveřích
bude fotka úředníka, přehled agendy a údaj o zastupování v případě nepřítomnosti.

Splněno – umístěny jmenovky a fotky na dveře, zpracován nový orientační systém. Struktura odborů a kontakty jednotlivých pracovníků přehledně zpracovány i na webu.

Okamžitě zpřehledníme webové stránky města
a úřední desku.

Nastalo okamžitě po volbách

Zvýšíme počet zasedání zastupitelstva, aby se
zmenšil počet projednávaných bodů a otevřel se
prostor pro kvalitní diskusi a vystoupení občanů.

Splněno, probíhají obvykle po 6 týdnech; v letech 2011-2013 vždy 9-10 zasedání zastupitelstva ročně (např. v letech 2008 a 2009 jich bylo 6); na zastupitelstvu větší prostor pro občany – speciálních
30 minut vždy na začátku zasedání, další čas v průběhu a na konci.
Kompletní podklady ke každému zasedání (kromě osobních údajů) jsou nejméně 7 dní předem na
webu (a v papírové podobě na úřadu) - upraveno jednacím řádem, funguje... (U rady města jsou
k dispozici zápisy a rozhodnutí zpětně, vždy cca do týdne od schůze. V případě starosty je na webu
zveřejněn online kalendář se všemi jeho schůzkami a akcemi.)

Budeme občanům včas a v plném rozsahu poskytovat podklady k jednáním orgánů města.

Zavedeme jmenovité hlasování zastupitelů a radních.

Zavedeno, funguje - pro všechna hlasování o rozpočtu, prodeji majetku, územním plánu, a dle upraveného znění jednacího řádu také vždy, když o to požádají nejméně 3 zastupitelé...

ZODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, INVESTICE
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Zavedeme maximální transparentnost a otevřenost
– vše na internet, žádné utajené smlouvy.

Splněno. Za rok 2012 jsme získali 1. cenu za otevřenost v celorepublikové anketě. Zveřejňujeme
všechny smlouvy kromě taxativně uvedených typů smluv osobní povahy (sociální péče, hrobová
místa, pracovní smlouvy apod.). Aktivně podporujeme vznik registru smluv také na celostátní úrovni. Zveřejňujeme všechny veřejné zakázky, obdobnou směrnici jsme přijali i pro zřízené organizace.

Pro rozhodování o investicích bude klíčová jejich
účelnost a efektivita, podpora veřejnosti.

Rozhodování probíhá v souladu se schválenými prioritami a strategickým plánem, investice jsou
předem prezentovány veřejnosti, vystaveny veřejné diskuzi, schvalovány na veřejných zasedáních
zastupitelstva. V klíčovém aspektu územního plánu jsme uspořádali referendum pro ochranu zelených ploch kolem města, k řadě věcí uspořádali webové ankety či veřejná setkání.

Budeme důsledně kontrolovat kvalitu provedených
prací a uplatňovat reklamace.

To děláme... viz např. reklamace vozovky v Kladenské ulici, reklamace stavebních prací firmy PORR,
Robstav, IPPOS, Český stavitel...

věcičernošické
www.vecicernosicke.cz

plnění volebního programu 2010
Volební program z roku 2010
l

Dlouhodobě budeme usilovat o snížení
zadluženosti města.

Od svého nástupu do konce roku 2013 jsme zvýšili závazky města cca o 20 milionů, ale přitom se podařilo
realizovat investice skoro za 180 mil. Kč a vyřešit řadu dlouhodobých problémů. Finanční zadlužení města
se tedy nominálně zvýšilo, ale vnitřní dluh v infrastruktuře města se výrazně snížil. Nové úvěry jsou pouze
střednědobé a splácí se velmi rychlým tempem (16 mil. ročně). V roce 2013 jsme dosáhli výrazně kladného
výsledku hospodaření. Díky dobrému řízení rozpočtu bude po dokončení hlavních priorit (sportovní hala
a menší část ulic) dluh již klesat. V současné situaci příznivých cen stavebních prací a nízko úročených úvěrů
je takový postup strategicky výhodný.

Dosáhneme snížení cen u stávajících i nových dodavatelů při současném zvýšení
kvality.

Jednoznačně splněno - úspory na nových zakázkách (zejména stavebních); velké úspory na dlouhodobých
službách, mj. díky e-aukcím - mobily, elektřina, plyn, pojištění...

Výběrová řízení budeme provádět transparentně a využívat moderní metody nákupu, např. elektronické aukce.

Používáme elektronické tržiště GEM, elektronické aukce (např. mobily a internet pro město, plyn, elektřina,
pojištění, rekonstrukce ulic, svoz a zpracování odpadu).

K financování využijeme veškeré možné
zdroje, vč. dotací krajských, státních a evropských.

Získali jsme celou řadu dotací ze státních i evropských zdrojů, mj. 10 mil. na místní komunikace, 6 mil. na
ul. Komenského, 20 mil. na ul. Dr Janského, 34 mil. Kč na čistírnu odpadních vod, 2 mil. na zateplení školy,
8 mil. na cyklostezky, 4 miliony na nové vozy pro Technické služby, 0,5 mil. na vybavení městského sálu,
2 mil. na parkoviště u nádraží aj. O řadu dalších je požádáno a čekáme na výsledek. Aktivně sledujeme
zdroje, připravujeme projekty a žádosti... Podařilo se nám získat trvalé navýšení příspěvku na státní správu
o 5 mil. Kč ročně.

Zveřejníme soupis majetku města a evidenci smluv.

Soupis pozemků a budov v majetku města je na webu; zveřejňujeme všechny smlouvy s výjimkou taxativně
uvedených typů zejména osobního charakteru (pracovní, sociální aj.).
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jak jsme volební program naplnili

ÚZEMNÍ PLÁN A STAVEBNÍ ROZVOJ
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Stanovíme a otevřeme veřejné diskuzi priority a strategii rozvoje města.

Priority opakovaně prezentovány (a otevřeny diskuzi) na zasedání zastupitelstva, několika veřejných projednáních, v Inf. listu, diskutovány na radě... Projednán a schválen strategický plán rozvoje města.

Zajistíme využití pozemků pod ZŠ Mokropsy pro veřejnou vybavenost a potřeby
školy.

Po dlouhých jednáních se v roce 2013 podařilo dospět k dohodě, která městu přinese bezúplatný převod
7000 m2 pozemků pod školou. Je zpracována studie umístění atletického oválu s vnitřním hřištěm, venkovního amfitéatru a dřevěného jeviště využitelného i jako letní třída a menších zelených ploch kolem. V příštím
období bude možné žádat o dotaci na stavbu.

Nedovolíme další rozšíření zástavby za
současné hranice města.

Splněno. Uspořádali jsme referendum, které právoplatně a závazně schválilo, že pole na okraji Vráže a směrem na Radotín mají zůstat v územním plánu jako nezastavitelné zelené plochy.

Zachováme městské pozemky jako rezervy pro budoucí občanskou vybavenost.

Žádné využitelné městské pozemky jsme zatím neprodali, naopak jsme několik nových pozemků do majetku
města získali. Výhledově se předpokládá prodej pozemku současného úřadu a pozemku městské policie, aby
se z utržených prostředků rekonstruovala a přistavěla tzv. vila Tišnovských, kde má sídlit celý úřad, knihovna,
pošta a městská policie. Řeší se dopravní dostupnost pozemků Na Pískách tak, aby došlo k jejich zhodnocení
jakožto strategické rezervy na budoucí občanskou vybavenost.

Rozvoj přirozených městských center budeme řešit citlivě a komplexně.

Do řešení rekonstrukce návsi u kostela jsme zapojili architekty, stejně jako do návrhu na rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských. Postupnými kroky se výrazně zlepšil vzhled oblasti mokropeské pláže. Letos proběhne
rekonstrukce páteřní ulice v Mokropsech. Pro budoucí rozvoj centra Mokropes a Černošic a oblasti pod školou stanovil územní plán povinnost zpracování urbanistické studie. Zahájili jsme jednání s majiteli pozemků
a budov v těchto lokalitách o nejlepším budoucím využití výhodném pro ně i pro město.

Maximálně využijeme, rozšíříme a zkvalitníme veřejné a zelené plochy uvnitř města.

Byl upraven lesík nad školou, pozemky před osadou na Vírku, oblast mokropeské pláže...; TS pravidelněji a ve
větším rozsahu než dříve sekají trávu a upravují stromy a keře. Obrovským posunem prošly místní komunikace – přes 30 ulic kompletně opraveno. Nově bude upraveno předpolí mokropeského nádraží. V rámci stavby
sportovní haly se upraví prostor před školou. Nepodařilo se dohodnout řešení, kterým by se veřejnosti otevřel
prostor za hotelem Slánka v centru Černošic, který je na soukromých pozemcích. Začala jednání se Sokolem
Černošice o možném budoucím propojení pozemku u vily Tišnovských (po dokončení přístavby pro potřeby
města) s prostorem zahrady a hřiště u sokolovny.

BEZ KORUPCE
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Garantujeme vám Černošice bez korupce
ve všech oblastech veřejné správy.

Garantujeme nulovou korupci ve vedení města. Proběhly audity a další opatření pro maximální transparentnost celého úřadu, včetně protikorupčního auditu sdružení Oživení. Zavedli jsme moderní ekonomický
a účetní software, změnili způsob řízení rozpočtu a kontroly hospodaření. Necháváme se auditovat přísnými
krajskými auditory – za rok 2013 jsme prošli zcela bez výhrad.

Zavedeme opatření proti machinaci s veřejnými zakázkami, uzavírání smluv, prodejem obecních pozemků, apod. a tím
zajistíme více peněz v městské kase.

Splněno, těmito opatřeními jsou výše zmíněné body - transparentnost, hospodárnost, ale také odbornost.
Město bylo i uprostřed ekonomické krize vždy solventní, i přes snížené daňové příjmy a přes ukončení praxe
sanování rozpočtu prodejem majetku. Prostředky na investice zajišťujeme dotacemi, úsporami, ze zvýšeného
příjmu ze sdílených daní a z daně z nemovitosti, z vodného a stočného, v nutné míře doplňujeme úvěry. Aktivně jsme lobovali za přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní (13 mil. Kč/rok navíc od r. 2013) a získali
jsme pro Černošice navýšení příspěvku na výkon státní správy (5 mil. Kč/rok). Naše hlavní banka hodnotí naše
hospodaření velmi kladně. Rozpočet 2013 skončil výrazným nominálním přebytkem, díky kterému v roce 2014
můžeme spolufinancovat další dotace, které se nám podařilo získat. Současně splácíme dříve přijaté úvěry
a pokračuje příprava zbývajících důležitých projektů (zejména hala, úřad/knihovna/pošta, místní komunikace).

