Programové prohlášení zastupitelstva obce PODOLANKA
pro volební období 2018 – 2022
Členové zastupitelstva obce Podolanka zvolení pro volební období let 2018 – 2022 se shodli na následujících prioritách,
jejichž realizaci budou prosazovat v obci dostupnými cestami a prostředky:
Výstavba nového obecního vodovodu a pokračování v optimalizaci provozu kanalizace a ČOV
Díky dotacím z OPŽP vystavíme v obci nový vodovod a zajistíme tak pro všechny obyvatele možnost připojení se na
kvalitní pitnou vodu
Budeme pokračovat v optimalizaci provozu kanalizace a ČOV ve snaze maximálně zefektivnit a zlevnit jejich provoz
Budeme usilovat o získání dotace a o realizaci stavby vodovodu a kanalizace i ve Cvrčovicích
Výstavba zcela nové budovy základní devítileté školy
Budeme se i nadále aktivně podílet na výstavbě zcela nové budovy základní devítileté školy Panská pole
Budeme i nadále podporovat rodiče s umísťováním dětí v mateřských školkách a v základní škole
Oprava a výstavba komunikací a zlepšení bezpečnosti silničního provozu
Zasadíme se o výstavbu chodníku pro pěší z Podolanky do Vinoře
Budeme hájit zájmy našich občanů v souvislosti s přípravou silničního obchvatu hl. m. Prahy
Zasadíme se o realizaci bezpečnostních opatření na silnici 610 a dodržování rychlosti
Alespoň provizorně opravíme obecní chodníky (s ohledem na plánovanou výstavbu vodovodu)
Budeme i nadále podporovat rozvoje cykloturistiky v obci a opravíme cestu do Jenštejna
Stavební rozvoj obce a údržba památek
Provedeme revitalizaci návsi ve Cvrčovicích
Zasadíme se o přípravu celkové rekonstrukce a vyčištění rybníku Jordánek
Vysázíme další zeleň v obci
Budeme pečovat o všechny památky na území obce, zejména pak kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích,
které jsou kulturním dědictvím národa, zasadíme se o jejich rekonstrukci a úpravu okolí
Pokusíme se o rekonstrukci autobusové zastávky ve směru na Brandýs
Rozvoj občanské společnosti a kulturního života v obci
Budeme pokračovat a ještě prohloubíme spolupráci s SDH Podolanka
Zachováme úřad otevřený spolkové činnosti
Budeme pokračovat v organizování akcí pro všechny obyvatele a věkové skupiny v obci
Koncerty v kostele (adventní, u příležitosti posvěcení a pouti kostela …)
Vítání nových občánků a setkávání seniorů na úřadě
Kulturní a vzdělávací akce pro seniory
Posvícení – uspořádáme ve spolupráci s SDH srpnovou zábavu s hudbou na návsi
Podpora dostupnosti služeb
Zachováme příspěvky seniorům na dovážené obědy
Podpoříme rozvoj turistiky do sousedních obcí
Ještě vylepšíme informační systémy obce
Bezpečí a čistota obce
Vybudujeme důstojná stanoviště pro kontejnery tříděného odpadu na místech všeobecně přijatelných většinou
občanů
Budeme pokračovat ve spolupráci s Obecní policií Radonice
Zlepšíme úklid obce a péči o zeleň a podpoříme všechny dobrovolníky
Budeme pokračovat ve zlepšování systému svozu tříděného velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu
Spolupráce s okolními obcemi
Prohloubíme spolupráci s okolními obcemi ve snaze zlepšit poskytované služby a znásobit množství kulturních a
společenských akcí
Při povolování nové výstavby budeme v souladu s územním plánem naší obce prosazovat zachování "vesnického"
charakteru obce a nepodpoříme formu městské výstavby (bytové domy) a satelitní městečka
V maximální možné míře se vynasnažíme o čerpání státních dotací a dotací z různých programů EU

