Programové prohlášení zastupitelstva obce Bedřichov 2018 – 2022
Níže uvedené body jsou výsledkem průniku názoru zastupitelů obce Bedřichov. Zastupitelé
obce Bedřichov se zavazují konat v duchu těchto programových priorit a svojí činností přispět
k jejich naplnění.
1. Infrastruktura obce
Text: Pokračovat v projektování a výstavbě chodníků podél hlavní komunikace. Stavět
další pěšiny a cesty jako spojnice pro pěší uvnitř obce. Pokračovat v projektování a
výstavbě kanalizace a vodovodu. Řešit dopravu v obci snížením rychlosti a zajištěním
opatření pro vynucení jejího dodržování. Opravovat, udržovat a vylepšovat
komunikace, mosty, kamerový systém, dětská hřiště a parky.
2. Stadion Bedřichov
Text: Na základě zkušenosti se stávajícím stavem dořešit plochu stadionu (odvod
vody, zatravnění, zarovnání terénu, apod.). Opravit tenisové kurty. Vybudovat
bike/ski track nad stadionem, popřípadě vybudovat multifunkční hřiště. S pomocí
dotace a partnerů zajistit realizaci zasněžovacího systému.
3. Jizerská o.p.s.
Text: Ponechat jako hlavní činnost – úprava stop Jizerské magistrály. Společně
dobudovat stadion a zasněžování. Řešit s ředitelkou a správní radou prostor pro
vybudování zázemí pro rolby (vybrat místo, projekt, finance).
4. Sjezdový areál
Text: Vést jednání s majitelem vleků (TJ Bižuterie) o dalším postupu v areálu s cílem
zajistit potřebnou investici do areálu. Na základě těchto jednání postupovat dále. Být
partnerem a v případě potřeby aktivně spolupracovat v odstraňování problémů
bránící rozvoji areálu.
5. Územní plán obce
Text: Neotevírat územní plán obce. Pouze výjimečně, a to pouze pokud půjde
o zásadní strategický zájem obce.
6. Turistický ruch
Text: Podporovat turismus přes Infocentrum. IC spolupracuje s ubytovateli
a podnikateli. Pokračovat v projektech (stezky, jejich propojení, okolní cíle pro turisty,
prodej). Zajistit další ½ úvazek pro zaměstnance a větší prostory v budově.

7. Kultura a sport
Text: Podporovat spolek Bedřichováci (tradiční akce), přes kulturní komisi podporovat
i další akce (drakiáda, perníčky, zájezdy apod.). Poskytovat dotace z rozpočtu na další
akce (např. Decahtlon Cup apod.). Otevřenost dalším podnětům.

8. Ostatní
Text: Dbát o vzhled obce a udržovat čistotu. Ekonomickou aktivitu obce (parkoviště,
pronájmy) řídit efektivně s cílem, aby vydělané prostředky byly investovány zpět do
obce. Snažit se působit jako spojnice mezi různými zájmy obyvatel – např.
podnikatelů a nepodnikatelů. Apelovat na vzájemnou toleranci a ohleduplnost.

V Bedřichově dne 30.10. 2018
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