MĚSTYS

VRCHOTOVY JANOVICE

Program rozvoje městyse na volební období 2010 – 2014

Investiční akce :
•

dokončení oprav památkové chráněné budovy čp. 2 ve Vrchotových Janovicích

•

oprava a údržba místních komunikací v katastru městyse podle pořadí naléhavosti

•

postupné vybudování chodníků v městysi podle pořadí naléhavosti

•

postupná výměna rozvodů vody, provedení celkového zateplení včetně výměny oken v
bytovém domě čp. 114/116 ve Vrchotových Janovicích

•

zvážit možnost a potřebnost položení umělého trávníku na plochu stávajícího
tréninkové hřiště na kopanou

•

výstavba dvoutřídní mateřské školy, včetně dětského hřiště dle projektové
dokumentace

•

zavedení plynového vytápění, celkové zateplení budovy, včetně výměny oken
v budově základní školy ( čp. 95)

•

rekonstrukce povrchu předdvoří dle projektové dokumentace

•

dokončení úprav objektu čp.22 – Spolkový dům v Šebáňovicích, vybudování dětského
hřiště

•

obnova a vybavení sportovišť v obci ( sportoviště střed)

•

parková úprava pozemku p.č. 1336/1 ve V. Janovicích ( pod úřadem městyse)

•

parková úprava lokality „Pacián“

•

intenzifikace ČOV podle projektové dokumentace

•

oprava zdi na novém hřbitově

Ostatní :
•

věnovat

soustavnou

pozornost

každodenním

starostem

spoluobčanů,

jejich

připomínkám a podnětům
•

podpora bytové výstavby a vytváření vhodných podmínek pro život mladých rodin

•

realizovat prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Lihovaru

•

pořídit a schválit nový územní plán městyse

•

podporovat nadále provoz letního kina

•

zkvalitňovat práci na úseku služeb

•

dbát na hospodárnost provozu zařízení městyse, provádět pravidelnou údržbu a opravy
zařízení městyse

•

stanovovat každoročně vyrovnaný rozpočet, věnovat zvýšenou pozornost úsporám

•

vytvářet všestranné podmínky a plně podporovat zachování školy v městysi

•

pečovat o veřejná prostranství a zeleň, o pořádek a čistotu

•

pečovat o veřejné osvětlení ve všech částech městyse

•

spolupracovat s osadními výbory při řešení aktuálních záležitostí jednotlivých osad

•

spolupracovat se státními orgány v oblasti bezpečnosti občanů, vytvoření komise
veřejného pořádku

•

spolupracovat s podnikateli v rámci městyse

•

spolupracovat v rámci Mikroregionu Džbány, Chopos a Posázaví

•

upravit náves ve Velké Lhotě po dohodě s osadním výborem

•

dbát o zachování přírodních a krajinných hodnot městyse a jeho okolí včetně osad

•

zlepšit využití stávajícího dětského hřiště mateřské školy

•

každý člen zastupitelstva se bude podílet na akcích při úpravě a vzhledu městyse

•

zvážit možnosti a potřebu umístění bankomatu

•

zvážit možnost zřízení sběrného dvora (dle určení ÚP)

Kulturní a společenský život v obci :
•

vydávat místní noviny Vrchotojanovický měsíčník a pravidelně aktualizovat webové
stránky městyse

•

pečovat o vzhled a okolí památníků na území katastru městyse

•

podporovat akce pro seniory a mládež, spolupracovat se společenskými organizacemi
a občanskými sdruženími, nadacemi a společnostmi

•

spolupracovat s Národním muzeem – kulturní akce, svatební obřady

•

podpora knihovny, zkvalitnění jejích služeb, včetně internetu pro veřejnost

Program rozvoje městyse je limitován finančními možnostmi a závazky městyse.
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice Program rozvoje městyse
schválilo dne 7.12.2010 usnesením č. 25/2/2010

