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Co se nám podařilo
Máme za sebou kus práce a víme, do čeho jdeme. Zkušenosti jsme získali zejména díky práci
v opozici. Ačkoliv jsme se na změnách a rozhodování mohli podílet jen omezeně, podařilo se nám pro
Loděnici prosadit mnoho dobrého.

Přístavba základní školy
Apelovali jsme na důkladnou přípravu a navrhli spolufinancování okolními obcemi. To přineslo do obecního rozpočtu
úsporu několik milionů.

(Následující body jsou řazeny přibližně chronologicky.)

Chodník ke hřbitovu
Zametací stroj
Analyzovali jsme podmínky nákupu zametacího stroje a zjistili, že nákup je pro obec nevýhodný. Podařilo se zastavit
výrobu již objednaného stroje.

Upozornili jsme na vysokou cenu za m2 ve srovnání s chodníkem u nového mostu. Došlo ke snížení ceny o více než
100 tis. Kč.

Výběry dodavatelů
Analýza ekonomické situace obce na začátku volebního období
Provedli jsme uvedenou analýzu a veřejně ji prezentovali.

Dlouho se nám nedařilo prosadit, aby byl výběr dodavatele
vždy transparentní. Nyní je situace již lepší.

Veřejné osvětlení

Prodej pozemku u školy

Upozornili jsme na chybné a nedostatečné postupy i závěry
při volbě osvětlení s technologií LED.

Předešli jsme pro obec nevýhodnému prodeji pozemku poblíž školy.

Založení Musea trati a Ostře sledovaných vlaků

Založili jsme časopis a web LoDění
Celé volební období informujeme o hlavních událostech
v obci.

Založili jsme facebook LoDění
Provozujeme rychlý nástroj, který bohatě využíváme pro
krátké aktuality ze života v Loděnici i okolních obcí.

Využití Zpravodaje
Docílili jsme standardu, že Zpravodaj zveřejňuje příspěvky
všem zastupitelům.

Zveřejňujeme nahrávky zasedání zastupitelstva
Zařídili jsme povolení pro zmíněnou činnost. S výsledkem
se můžete seznámit na www.lodeni.cz. Obec nahrávky také
pořizuje, ale nezveřejňuje.

Významně jsme přispěli vzniku muzea. Zajišťovali jsme veškerou organizaci, prováděli práce v muzeu a podíleli jsme
se na medializaci ve sdělovacích prostředcích (včetně těch
s celorepublikovým dopadem).

Oslavy 120. výročí otevření trati
Podíleli jsme se organizačně na přípravě oslav i na programu
samotném.

Návrhy občanů
Zajímají nás názory občanů. Nabízíme jim, že mohou naším
prostřednictvím zařadit do programu zasedání zastupitelstva
taková témata, která se stala pro ně palčivá či zajímavá. Tímto procesem se do programu dostaly diskuse o výsadbě stromů podél GZ, o navýšení provozu náklaďáků v důsledku
plánované výstavby v průmyslových zónách apod.

Rekonstrukce WC v Kulturním zařízení
Našli jsme značné množství chyb v již uzavřeném kontraktu.
Došlo ke snížení ceny nejméně o 100 tis.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Dvakrát jsme tuto akci zorganizovali v Loděnici. Společně
s několika desítkami příznivců (nejen z Loděnice) jsme uklidili obec. Večer následoval v klubu koncert a zábava. Zvaní
byli všichni, nejen brigádníci.

Územní plán
Připomínkovali jsme nově navrhované změny územního
plánu.
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Co jsme navrhovali a na co jsme
upozorňovali, ale bohužel bez výsledku
Parkoviště u zadního vchodu školy

Zveřejnění podrobného účetnictví obce

Parkoviště je postaveno bez stavebního povolení. Nepodařilo se nám prosadit jeho legalizaci. Chybí též finální úpravy.

Návrh zveřejnění podrobného účetnictví pro všechny zastupitele i občany byl zamítnut.

Zametací stroj

Zavedení transparentního obecního účtu

Nepodařilo se prosadit, aby se vedení obce zabývalo škodou,
která obci pravděpodobně v souvislosti s objednávkou zametacího stroje vznikla.

Sběrný dvůr
Upozornili jsme na předraženou stavbu a navrhli kontrolu
cen. Kontrola neproběhla.

Opravy cest na Jánské
Nepodařilo se zamezit výraznému navýšení ceny zakázky
(o několik milionů) a špatnému řízení uvedeného projektu.

Navrhovali jsme zveřejnit informace na bankovních
účtech – pro všechny zastupitele i občany. Návrh byl zamítnut.

Přístavba základní školy
Nepodařilo se zjistit důvody násobného zvýšení ceny oproti
původním projektům. Přístavba je předražená.

Chodník v Karlštejnské ulici
Upozornili jsme na vysokou cenu – dvojnásobnou v porovnání s chodníkem u nového mostu. Důvody sděleny nebyly.

Navrhovali jsme zveřejnění smluv zdarma
Obec na nabídku našich služeb neodpověděla. Zveřejnění
smluv bylo později nařízeno zákonem.

Oprava ulice Šeříkova
Nabídli jsme, že zařídíme opravu uvedené ulice. K činnosti
jsme nedostali souhlas.

Výherní automaty
Nikdo dosud neinformoval o výhodách, které obci provoz
automatů přináší. Dříve to byly pouze peníze – statisíce
ročně. Po změně zákona tomu tak ale již není. Navrhujeme
jejich zrušení.

