Královopolští patrioti
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou občasník hnutí Královopolští patrioti (KPP), který má za cíl seznámit Vás
s naší činností, prací v Zastupitelstvu MČ, plány do budoucna a informovat Vás o dění na místní radnici
z pohledu opozice.
Naše hnutí, jako jediné neparlamentní uskupení, uspělo se ziskem takřka 9 % v posledních komunálních volbách a tím dostalo možnost aktivně ovlivňovat život v naší městské části.

Co se povedlo:

• Prosadit souhlasný postoj k odprodeji bytů a domů při zájmu nájemníků.
• Prosadit termín konání zastupitelstev na pozdní odpoledne, aby se mohla účastnit i veřejnost.
Co se nepovedlo:

• Zabránit zdvojnásobení odměn pro neuvolněné místostarosty (ODS/ČSSD), prosadit návrh na snížení
odměn všech zastupitelů, ošatného, repre fondů atd.
• Zabránit snížení počtu zasedání zastupitelstva na jednou za čtvrt roku, čímž se výrazně prodlužují
termíny na vyřízení žádostí občanů.
• Prosadit názor, že volné nebytové prostory se nemají pronajímat na základě výše nájemného, ale přihlédnout k účelu využití tak, aby vznikaly služby pro lidi, žijící v dané lokalitě.
• Prosadit v rámci návrhu rozpočtu účelnější využití více jak 30 mil. Kč na výstavbu nové hasičské zbroj-

nice. Stávající „hasičku“ lze mnohem levněji zrekonstruovat a za zbytek prostředků je možné zkultivovat
žalostné okolí hřbitova, parkování před poštou, nebo realizovat protihluková opatření, například v okolí
Sportovní a Božetěchova sadu.

Co podporujeme:

• Všechny rozumné návrhy současné koalice, které vedou ke zkrášlení městské části a zkvalitnění života

jejich občanů (farmářské trhy, osvětlení přechodů, čistota na ulicích, spolkový život – plesy, Erbovní
slavnosti, obnova itineráře v parcích a veřejných prostranstvích, budování a údržbu dětských hřišť,
rušení heren atd.).

Co budeme chtít prosazovat:

• Lepší komunikaci s různými spolky a občanskými sdruženími s působností v Králově Poli.
• Spolupracovat se zástupci vlastníků bytových domů a jednotek, vycházet vstříc jejich potřebám,
v případě zájmu jim bezplatně umožnit pořádání schůzí v zasedací místnosti úřadu atd.
• Rozšíření úředních dnů a úpravu úředních hodin vhodnějších pro občany.
• Při strategických rozhodovacích procesech více přihlížet k názoru občanů formou anket.
• Při žádostech občanů o různé směny, či odkupy pozemků používat více zdravý selský rozum.
• Do měsíčníku Královopolské listy zavést i necenzurovanou rubriku  „Z opozičních lavic“. Časopis hrazený
z veřejných zdrojů by měl informovat komplexně a vyrovnaně.

Výzva
V komunálních volbách 2014 jsou Královopolští patrioti připraveni opět kandidovat a pomáhat hájit
Vaše zájmy prostřednictvím volených orgánů. Není-li vám život této městské části lhostejný a záleží-li Vám
na tom, kde budete žít Vy i Vaši potomci, nebuďte lhostejní a pomozte nám.
Na e-mail kralovopolstipatrioti@seznam.cz můžete zasílat své náměty a návrhy do volebního
programu. Pište i v případě, že budete mít zájem se aktivně účastnit naší činnosti, získat status sympatizanta, či následně člena.

Pro zájemce z řad sponzorů uvádíme bankovní spojení:  č.ú.: 5518099001/5500

Vážení spoluobčané, věřte, že i v roce 2014 budeme hájit Vaše zájmy.
Přejeme Vám do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

