
Volební program TOP 09 Bílovec do komunálních voleb 2014

Sociální oblast, školství:

- z důvodu demografického vývoje zvýšení kapacity v MŠ

- z důvodu demografického vývoje zřízení třídy v MŠ pro děti mladší tří let

- podpora rozvoje ZŠ

- zřízení levných obecních bytů, jako startovacích bytů pro mladé rodiny

- zřízení sociálních bytů pro občany Bílovce, kteří se nevlastní vinou ocitli v bytové tísni

- další zkvalitnění sociální péče o seniory a handicapované 

- udržet stávající zdravotní péči v Bílovecké nemocnici a podporovat její odborný rozvoj

Kultura, sport:

- zapojení místních spolků do kulturního života (Kulturní léto v Bílovci, …)

- podpora nových, kulturních a sportovních volnočasových aktivit

- výměna sedaček v kině

- podpora dlouhodobě úspěšných, koncepčně pracujících sportovních organizací (SŠK Progres, Spartak,

…)

- dokončení technického zázemí sportovního fotbalového areálu 

- napojení cyklostezky Stará Ves na cyklistické stezky v Bílovci (Střelnice)

- podpora vybudování skateparku

- změna grantového systému finanční podpory kultury a volnočasových aktivit

Místní části:

- zachování stávajících mateřských a základních škol 

- podpora rozvoje spolků (hasiči, fotbal, …)

- průběžná oprava komunikací a chodníků

- rozvoj a dokončení výstavby prostorů pro kulturní a společenské akce

- navýšení rozpočtu pro osadní výbory rozvíjející život v místních částech

Investice, podpora podnikání:

- podpora oprav a úprav dvorů a zahrad v Městské památkové zóně

- dokončení revitalizace v oblasti Radotín

- rekonstrukce autobusového nádraží

- příprava generální rekonstrukce Kulturního domu

- zřízení nových klidových parkových zón (Hubleska, …)

- sjednocení informačních tabulí 

- další podpora vzniku pracovních míst, kvalitní komunikace se zaměstnavateli

- další zpřístupnění a zatraktivnění zámku

- ve spolupráci se SLUMBI zvýšíme důraz na ekologické třídění odpadu

Bezpečnost, čistota:

- rozšířit na hlavních silnicích zpomalovací retardéry

- změna  zařazení  hlavního  tahu  Bílovcem  (Fulnek  –  Klimkovice)  na  silnicí  II.  třídy  a  zákaz  průjezdu

automobilů nad 12 tun

- zpřehlednit křižovatku u Městského úřadu

- zřídit pult centrální ochrany pod správou Městské Policie

- zintenzivnění  bezpečnostní  a  sociální  činnosti  v místech  se  zvýšeným  výskytem  sociálně

nepřizpůsobivých občanů

- rozšíření počtu košů na sběr psích fekálií z důvodů zlepšení čistoty města




