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Budeme usilovat o to, aby se prohloubila informovanost občanů o činnosti obecního 
úřadu, zastupitelstva i dění v obci. Jedním z řešení je vypracování dlouhodobé 

strategie i každoročního výhledu na každý další rok. 

Zároveň je také nutné připravit varianty strategie pro nakládání se stávajícím 
majetkem obce. Místo toho, abychom se obecních pozemků zbytečně zbavovali, je 

třeba zrevidovat jejich možnosti a připravit plán pro jejich využití.

Naším cílem je otevřít rozpočet obce tak, aby se každý občan mohl spolupodílet na 
dění a investicích v obci. Tento takzvaný participativní rozpočet zapojuje veřejnost do 
procesu rozhodování tím, že občané sami stanoví priority obce – projekty a investice, 

jejichž řešení vnímají jako nejpalčivější a nejzásadnější. 

Komunikace je pro nás klíčová i v zastupitelstvu, které by mělo fungovat jako celek. 
Zákonem zřízené kontrolní a finanční výbory by měly mít možnost s vedením obce 

úzce spolupracovat, a ten by měl zase využívat jejich činnosti. 

I.
Transparentnost a komunikace

Které investice se chystají v horizontu následujících pěti let? Co se podniká v 
odstraňování drobných škod? Kolik stály konkrétní projekty a práce? Jaké jsou 
důvody pro kroky, které obecní úřad podniká a proč to nejde jinak? Podobných 
otázek má kdokoli z nás spoustu a většinou opravdu nespadají do sekce „přísně 

tajné“. 
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Majetek obce musí být využíván v souladu s jejími zájmy a úkoly. K veškerým 
finančním prostředkům je nutné přistupovat tak, jak to formuluje i zákon: „s péčí 
řádného hospodáře“ – proto je vhodné aktivně vyhledávat pouze účelné dotace. A k 

financím získaným z grantů a dotačních programů nepřistupovat stylem „z cizího krev 
neteče“. Hospodaření s finančními prostředky obce by také mělo být maximálně 

transparentní.

Budeme též usilovat o zřízení stavebního výboru, který by poskytl vedení obce 
informovanou podporu při rozhodování o stavebních investicích a zefektivnil tak 

nejnákladnější činnosti v obci.

S tím souvisí i další naše priorita, kterou je řádné dozorování všech investičních akcí v 
obci, a to po celou dobu jejich realizace.
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II/
Zodpovědné hospodaření

Opravdu musíme využívat první grant, který se namane, jen proto, že to obec 
nebude stát ani korunu? Neztíží to naše postavení v okamžiku, kdy budeme 

usilovat o dotaci na projekt, který skutečně potřebujeme?



Havarijní stavy i zanedbaná místa je třeba i díky podnětům občanů zmapovat a 
neprodleně odstranit, nebo vytvořit (a dodržovat) časový plán k jejich řešení a 

průběžně na nich pracovat – ať už jde o údržbu obce, drobné opravy, nebo větší a jak se 
toto léto ukázalo zcela zásadní investice, která nás čeká: dobudování vodovodní sítě 
(včetně vodojemu). Dalším velkým úkolem je investice do oprav a budování místních 

komunikací a zajištění jejich bezpečnosti, ale i řešení neudržitelného stavu bazénu 
koupaliště

Usměrňovat je třeba i problém s parkováním automobilů přespolních návštěvníků 
koupaliště – je nutné důsledně vyžadovat parkování na zbudovaných parkovacích 

místech, řešit odstavování a revidovat také parkovací kapacity pro rezidenty v obci. 
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III/
Problémy a potenciál ke změně

Mnoho z nás se potýká s alarmujícím úbytkem spodní vody, jinému vadí chybějící 
chodníky na Kanice a Bílovice, nebo „jen“ nedoléhající kryt na kanál a parkující 
auta návštěvníků koupaliště. Věci, které znepříjemňují život v obci, je ale nutné 

systematicky řešit.



V minulých měsících obec nechala vypracovat vizi rozvoje. Nejde o závazný projekt, 
spíše nahlédnutí na možnosti úprav zejména veřejného prostoru pro budoucí roky. 

Chceme pokračovat v diskuzi nad podobou klíčových míst v obci a převzít ty z nápadů, 
které mají v naší obci logiku a potenciál k zlepšení kvality života občanů. Ať už se 

jedná o podobu návsi, která by měla více sloužit k setkávání občanů a stát se živým 
srdcem obce, nebo výsadbu a kultivaci zeleně ve vesnici a jejím okolí.

Mezi našimi prioritami je i dokončení připojování na splaškovou kanalizaci a řešení 
černých záborů na obecních komunikacích, jako je dlouhodobé skladování stavebního 

materiálu nebo vraků aut. Chtěli bychom se zaměřit i na důslednější dodržování 
obecních vyhlášek a nařízení. 

Obec má dobře rozjetý projekt třídění odpadu, který chceme dále rozvíjet. 
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IV/
Oživení veřejného prostoru a ekologie

Co uvidí člověk, který naší obcí jen projíždí? Co všechno se nám líbí, a co by chtělo 
změnu?



Na předchozí bod navazuje i poslední velké téma našeho volebního programu. 
Komunitu lze popsat jako společenství lidí, kterým záleží na společném cíli a mají 

motivaci se zapojovat do života obce a jejího rozvoje. Řícmanice mají v tomto bodě 
skvělé předpoklady: velice aktivně a mnohdy na pouze dobrovolnické bázi tu funguje 

hned několik spolků a organizací. Organizují akce pro děti i dospělé, přispívají k 
setkávání a pocitu sounáležitosti. Udržují tradice a ducha obce.

Tento rys chceme do budoucna ještě více podpořit. Chceme zrevidovat volné obecní 
prostory, upravit je a nabídnout k nekomerčním kulturním a komunitním projektům. 
Řícmanice by si zasloužily například mateřské centrum či klubovnu pro pořádání 

přednášek, workshopů a dalších edukativních, komunitních a kulturních aktivit pro 
děti, dospělé i seniory. 

Chceme zefektivnit podporu stávajících spolků a zájmových sdružení v obci a 
spolupracovat s nimi na pořádání zájmových a volnočasových aktivit. Usilujeme o 

zmapování a zohlednění potřeb všech věkových skupin obyvatelstva. 
Hodláme také důsledněji spolupracovat se spřátelenými subjekty v našem regionu, 

kraji i v rámci přeshraniční spolupráce.
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V/
Spolky, tradice, sport a kultura

Potkáme se v úterý v knihovně, nebo na zapatlané lavičce u obchodu?


