www.top09.cz

Seznam kandidátů
do zastupitelstva
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1. JUDr. Lucie Menclová
27 let, právnička, Tlučná,
bez politické příslušnosti
2. Petr Bitengl
35 let, podnikatel, Tlučná, TOP 09
3. Tomáš Němec
31 let, vedoucí benzinové pumpy,
Tlučná, bez politické příslušnosti

Petr Bitengl
se narodil 2. října 1975 ve Stodě. V roce 1994 absolvoval Střední
průmyslovou školu stavební, po níž byl zaměstnán jako mistr stavební
výroby. Následně zastával funkci vedoucí stavby, a to až do roku 2004,
kdy se rozhodl soukromě podnikat. V současné době působí jako
soukromý podnikatel v oblasti stavebnictví. Od roku 2009
je členem politické strany TOP 09.

4. Václava Sporková
28 let, vedoucí kulturního
střediska Esprit, Tlučná, bez
politické příslušnosti
5. Bc. Jana Menclová
61 let, vedoucí
personálního úseku, Tlučná,
bez politické příslušnosti
6. Roman Raab
44 let, podnikatel, Tlučná,
bez politické příslušnosti
7. Roman Vrba
34 let, technolog výroby, Tlučná,
bez politické příslušnosti

JUDr. Lucie Menclová
lídr kandidátky v Tlučné

Tomáš Němec
se narodil 13. listopadu 1979 v Plzni. Je absolventem Integrované střední
školy v Plzni se zaměřením oboru autoelektrikář – autodiagnostika. Od roku
2000 zastává funkci vedoucí čerpací stanice pohonných hmot. Od svých
šesti let se velmi aktivně věnuje fotbalu a v současné době je hráčem
TJ Tlučná.

www.facebook.com/
TOP09.Plzensky.kraj

Změna není
jen život,
změna je
nutnost
víc, NEŽ SI MYSLÍTE

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09
PRO Tlučnou
Neslibujme nemožné…
Co se vleče, neuteče?
Zdá se, že podle tohoto pravidla se v Tlučné z obecního úřadu
volá po nové budově základní školy. Starý objekt je v dezolátním
stavu a obec sama na nový nemá. Jednání s krajem za vlády ODS
dopadlo stejně, jako dopadá za krajské vlády ČSSD. Všichni slibují,
jak pomohou, a nakonec nejsou peníze. Neúspěšně obec žádala
i o dotace z regionálního operačního programu.
Jsme přesvědčeni, že naše děti si zaslouží opravdu hezké
a nové prostředí. Základní školu spolu s rozšířenou mateřskou
školou potřebujeme natolik, že musíme hledat levnější variantu.
Megalomanských 100 milionů nezískáme, jak je vidět, ani od státu,
ani z evropských peněz. Mnohem lépe se nám bude jednat, když
„ubereme“, a zároveň si v nejhorším za méně peněz budeme muset
poradit sami.

Naše řešení:
Naším cílem je odborně posoudit veškeré nutné prostory, zejména
počty tříd, rozvážit každý metr čtvereční, který budovu prodražuje,
každý zbytečný kabinet, každou nevyužitou chodbu, veškeré
nadstandardní vybavení. Zároveň víme, že ceny stavebních materiálů
i stavebních prací za poslední rok značně klesly. Po vypracování
projektu navrhneme opakovanou soutěž formou zcela průhledné
internetové aukce. Ze zkušeností víme, že cena u této formy soutěže
klesá nejméně o jednu čtvrtinu.
Po všech těchto opatřeních zahájíme nové jednání s krajem
a požádáme o dotaci. Myslíme si, že s úsporným projektem lépe
uspějeme. Když se nám to do dvou let nepodaří, budeme poté nuceni
zvážit výstavbu na úvěr. Nic důležitějšího než novou základní školu
a rozšíření mateřské školy obec nepotřebuje.

Peníze a majetek Tlučné jsou vaše – Tlučeňáků
Hospodaření s majetkem obce
Průhledně:
Prodej pozemků, budov a bytů je předmětem řady dohadů, spekulací,
obecní šuškandy. Příčina je zřejmá – neprodává se průhledně. Mnohdy
se obecní majetek dokonce rozdává zadarmo. Tvrzení, že investor
podporuje mladé rodiny, jako je tomu u schválené výstavby pod
Krimichem, je pouhou zástěrkou „dobrého“ byznysu. Investor již byty
v Tlučné za stejných podmínek postavil a všechny prodal za normální
tržní cenu. Kdo tedy nakonec vydělal? Obec v žádném případě – její
zastupitelé rozdali nejlepší pozemky v centru obce zadarmo.
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Naše řešení:
Skoncovat s praxí rozdávání pozemků investorům zdarma. Je
nemyslitelné, aby investor dostal pozemek zadarmo na výstavbu bytů,
které následně prodá. Dosavadní postup, kdy investor získá obecní
pozemek jen za slib, že postaví kanalizaci a chodník, je nepřijatelný.
Kanalizaci a chodník si k objektu platí každý, kdo si staví dům.
Nad rámec zákonných povinností chceme zveřejňovat libovolný
prodej obecních nemovitostí. To znamená nikoliv jako doposud
vyvěsit záměr obce a v tichosti čekat, zda si ho občané všimnou.
Aktivně to každému občanovi oznámit. Každý prodej předem zveřejnit
v Tlučenském zpravodaji, vyhlásit obecním rozhlasem, informovat
na internetových stránkách obce. U každé nemovitost, jejíž odhadní
cena je vyšší než 200 tisíc korun, rozeslat leták všem domácnostem.
Obec to stojí dva tisíce korun, ale přínos do pokladny může být
v řádech deseti- až statisíců.
Skončit s praxí rozdělování zakázek na „drobné“. Obchází se tak
zákon o zadávání veřejných zakázek.
Příkladů je řada: např. oprava osvětlení po jednotlivých ulicích,
vždy zakázku získá stejná firma. Totéž platí o chodnících a dalších
opravách.

Naše řešení:

Naše řešení:
Část relativně velké plochy jistě žádá nějaký druh výstavby, ať už
bytové, nebo komerčních objektů. Aby „náves“ byla opravdovou
vizitkou obce, navrhujeme zadat architektonickou soutěž na její řešení
a následně poté nechat občany rozhodnout v referendu.

Sport a zábava
Chceme poskytnout nový dostupný prostor pro volnočasové aktivity
a sportování i obyvatelům zástavby Na Čampuli a nových bytových
domů v centru obce. Zatímco v sídlišti V Rybníčkách je hřiště i se
zázemím pro další sporty, v této části obce takové místo chybí.

Naše řešení:
Rekultivovat staré zanedbané hřiště nad tratí. Pokusíme se získat
investora, který by zde vybudoval horolezeckou zeď, tenisový
kurt, minigolf či popřípadě malé fitness centrum, a to formou PPP.
Znamená to společnou investici obce a příštího provozovatele.
I v případě, že se takového investora nepodaří najít, chceme hřiště
alespoň upravit a vybudovat tenisové kurty a další. Samozřejmostí
je zázemí pro malé děti od prolézaček přes houpačky.

Internetové aukce už při zakázkách nad 20 tisíc korun.

Péče o obec
Samozřejmostí je bezpečnost
Naše řešení:
Nejvíce ohroženi jsou chodci, a to zejména malé děti. Proto chceme
zajistit jejich bezpečnost vybudováním alespoň dvou osvětlených
přechodů. Zejména v zimě, když už je tma po šestnácté hodině,
přechod pomůže k jistotě starším lidem a řidiči přechod lépe uvidí.
Nový přechod, po dohodě s Policií ČR, chceme zřídit u prodejny
ZVEMA na rohu Hlavní ulice a ulice V Rybníčkách. Vzhledem k tomu,
že se zde nachází sídliště a fotbalové hřiště, je tu zvýšený dopravní
ruch a ohroženy jsou zejména děti.

Architektura obce
Parkoviště autobusů a kamionů je dnes v naší obci v samém centru,
hned za kapličkou u historického opraveného špejcharu. Byť z toho
má obec peníze, myslíme si, že to obci Tlučné moc dobrou vizitku
nedělá.

JUDr. Lucie Menclová
se narodila 4. července 1983 v Plzni. Absolvovala Střední odbornou školu
MUDr. Švejcara se zaměřením na právo a státní správu.
Vysokoškolské vzdělání nabyla na Právnické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni. V roce 2009 obdržela doktorský titul z oboru
Československé právní dějiny na Západočeské univerzitě v Plzni.
Po absolvování vysokoškolského studia, v roce 2007, byla zaměstnána
jako právník a manažer obchodní společnosti. V současné době zastává
funkci vedoucí legislativního oddělení, právník obchodní společnosti.
Je svobodná a bezdětná. Hovoří plynule anglicky.

