Sdružení nezávislých kandidátů - volební číslo 4

Poctivě a zodpovědně.
Vážení spoluobčané , dovolte nám vás opět oslovit, před nadcházejícími volbami do
zastupitelstva obce Rynholec. Našim přáním je spokojený život každého občana v dobře
fungující obci, kde vedení jedná poctivě a zodpovědně. Náš program spočívá v týmové
práci myslících lidí, kterým není lhostejný stav jejich okolí. Věříme, že s vaší pomocí se
nám podaří vrátit do obce základní čestné jednání, smysl pro morálku, odpovědnost,
hospodárnost a průhlednost. Naše síla je závislá na vaší důvěře.
Kandidáti do obecního zastupitelstva volebního sdružení

„SDRUŽENÍ PRO OBEC „
Ing. Zdeněk Švůger - Bc.Jiří Lucký - Ing. Pavel Halada - Ing. Jitka
Frolíková
Václav Fišer - Stanislav Švadlenka - Štěpán Halada - Rudolf Vitner
Ve svém volebním programu zejména nabízíme toto:

• V horní a dolní části obce upravit parkové místo ke klidnému posezení a
setkávání občanů .
• Aktivní přístup při realizaci zelené ochranné zóny oddělující obec od skládky a
lomu .
• Obnovit značení orientačních názvů ulic a částí obce - obnova značek .
• Investicí do čističky odpadních vod pořízením tzv. prokysličovadla za cca
80 000,-Kč snížit objem kalů na polovinu a ušetřit na provozu cca 200 000,Kč ročně.
• Zajistit snížení nákladů na provoz sokolovny opravou střechy a výměnou oken.
Předpoklad úspory činí cca 150 000,- Kč ročně.
• Určit jednoznačně odpovědného provozovatele sportovního areálu a zajistit jeho
rentabilitu .
• Pracovníkům obce zadávat konkrétní týdenní úkoly. Popřípadě zajišťovat
údržbu obce smlouvami na činnost. Předpoklad úspory cca 200 000,- Kč ročně.
• Vyřešit skládku pneumatik na našem katastru – v případě vznícení jde o velké
nebezpečí pro obec, které doposud nikdo neřešil.
• Stávající obecní stavební pozemky před bývalou školou zasíťovat a nabídnout
k prodeji. Přinést tak do obecní pokladny další prostředky pro rozvoj obce.
• Poskytovat organizacím dotace s požadavkem na dosažení určitých cílů.
• Vybudování nové cyklistické a pěší spojovací cesty do Nového Strašecí
• Zajistit maximální informovanost občanů obce využitím všech dostupných
prostředků. Vývěsky, internet nebo obecní kabelová televize.
• Podporu místních podnikatelských a živnostenských aktivit
• Podporu společenských, sportovních a kulturních akcí

Nám skutečně není jedno , že postup obce je v rozporu s poctivým jednáním a základy
slušnosti, ale i s rozhodnutími zastupitelstva . S tímto nesouhlasíme a chceme věci
napravit. Například :
• Návrh Drábka ,aby stavebníci sami hradili veškeré inž. sítě včetně komunikace k nové
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zástavbě, zastupitelé za KSČM a Není nám to jedno schválili a tím ponechali stavebníky bez
pomoci a rezignovali na rozvoj obce. Prosadíme účast obce při výstavbě sítí.
Neobcházet rozhodnutí zastupitelstva, například ve věcech jako je prodej obecního pozemku
zatíženého věcným břemenem, kdy ve finálním prodeji určité osobě, bylo toto zatížení
zrušeno. Rozhodnutí zastupitelstva bude pro nás vždy závazné.
Investice na fotbalový areál původně schválena do výše 25 mil. Kč, po té navýšena do 45 mil.
Kč , nakonec potichu ještě navýšena na 60 mil. Kč. Bohužel již bez schválení zastupitelstvem.
To by se pod naším vedením nikdy nemohlo stát.
Věc bioplynky a modernizace skládky je problém neustále se vracející jako bumerang.
Bioplynku starosta Dyntar zamlčel, ale díky nám, byla její výstavba zastavena. Modernizace
skládky obsahovala některé parametry podobné záměrům výstavby bioplynky. Tak pod vedení
stejného starosty se v jediném možném období, při zahájení stavebního řízení k tomuto
problému obec vyjádřila, raději až po stanoveném termínu. Takto nebudeme nikdy jednat a
věci zamlčovat.
Pro zvýšení stočného hlasovali 3 zastupitelé-dle zákona minimální počet činí 4 zastupitelé.
Přesto obec začala neoprávněně vybírat zvýšené stočné. Budeme dodržovat zákony.
Zajistíme dle zákona pravidelné zveřejňování a následné archivování zápisů, vyhlášek na
webu obce. Zápis má informovat občany podrobněji o projednávaných věcech. O názorech a
hlasováních jednotlivých zastupitelů. Občan má právo nahlédnout do historie rozhodnutí
zastupitele kterého volil.
Rozpočet obce na letošní rok nebyl napoprvé vůbec schválen a posléze s podmínkou
přepracování do konce února. Dosud jsme se nedočkali. My vždy dodržíme dané slovo.
Původní záměr domu s pečovatelskou službou skončil podivně jako dům s byty, ale s byty pro
vyvolené.( Obsazení domu : rodinný příslušníci rodin Drábků, Ledvinků, Civinů, atd.) My
nepatříme k žádným rodinným klanům jejich příslušníky bychom preferovali.
Investice do nádržky, která špatnou obsluhou přichází vniveč. (kde chceme , aby to
nefungovalo nastrčme Civína). Důsledně budeme vyhodnocovat hospodárnost všech
projektů.

Nám skutečně není jedno a nechceme nečinně přihlížet nehospodárnému nakládání
s veřejnými finančními prostředky. Budeme jednat zodpovědně.
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Počátkem roku 2004 obec požádala stát o převod pozemků ve vlastnictví státu
(přes 10 000 m2) , v polovině téhož roku tyto pozemky obec darovala firmě ČLUZ.a.s.
Budeme chránit majetek obce.
Schválení firmy (Stavitelství Kladno) na fasádu obecního úřadu s rozpočtem o
350 000,-Kč vyšším než nejmenší nabídka místního podnikatele (firma ZECHEL) Fasáda nás
nakonec přišla na neuvěřitelných 900 000,- Kč. My bychom takto obec nikdy nedovolili
okrást a navíc bychom podpořili místního podnikatele
Schválení firmy (Roza Mšec) na porážku topolů na hřišti s rozpočtem o 150 000,Kč vyšším než nejmenší nabídka(firma Arborea Rakovník) Hmm… asi kamarádi.
Budeme šetřit vaše peníze a nemáme kamarády, které bychom takto chtěli podporovat na
úkor občanů obce.
Svah za dolní prodejnou byl před lety i přes naše připomínky upraven odbornou firmou Roza
Mšec za 70 000,- Kč. Současný pohled je žalostný . Budeme účelně vynakládat investice.
Překročení rozpočtu, opět bez schválení, mzdových nákladů na veřejnou zeleň a správce
sport. areálu, loni celkem o 86 000,- Kč. Budeme dodržovat schválený rozpočet.
Nehospodárný provoz sport. areálu. Vlastní provoz přináší roční ztrátu cca 290 000,Kč.,dosud za 3 roky provozu téměř 1 milion. Kč. Kde zůstává výběr vstupného, pronájem
občerstvení apod.? My bychom s obecním majetkem hospodařili jako řádný hospodář ne
takto.
Obecní majetek „ Hala Biomasa“ v pořizovací hodnotě 26 mil. Kč bude odprodána za 0,5
mil.Kč Proč??!! My bychom takovéto plýtvání veřejnými prostředky nikdy
nedopustili.

Věříme, že správu obce lze dělat poctivě a zodpovědně. Spravedlivě pro všechny občany. Bez výhod pro
kamarádíčky a rodinné klany. Spoléháme se na slušné lidi. Proto žádáme všechny, jimž není stav naší obce
lhostejný, aby přišli k volbám 10-11 října.
Děkujeme za vaši podporu.

