Navýšíme rozpočet kulturní komise, jejíž stávající rozpočet je 0 Kč.
Prosadíme založení nových obecních Sousedských slavností, ve kterých by hlavními aktéry byli občané naší obce (živá
procházka ulicemi Krmelína - vyprávění historek, hudební vystoupení, divadlo či vaření).
Podpoříme pořádání dalších tradičních kulturních akcí v obci.
Vybudujeme a zrenovujeme odpočinkové zóny v obci s veřejnými grily (Krmelínský kopec, Příčná cesta za Krmelínským
kopcem apod.).
Vytvoříme pro Krmelín turistickou vizitku.

Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí svého domova a územního
plánu obce.
Prosadíme dokončení kanalizace ve zbylých částech obce a podpoříme projekt rozšíření čistírny odpadních vod,
protože její současná kapacita je naplněna.
Jsme proti výstavbě průmyslových hal. V případě velkých staveb na území obce považujeme za nezbytné místní
referendum. Obec musí chránit zájmy občanů a být jim oporou.
Hledání nejlepšího řešení ke zvýšení bezpečnosti na hlavních silnicích v obci. Piráti považují za hlavní cesty především
ulice Bělská, Brušperská, Kostelní, Paskovská, Proskovická a Staroveská. Řešením může být rovněž lepší spolupráce s
policií, úsekové měření či zpomalovací semafor.
Zajistíme spolufinancování krajské investice do výstavby kruhového objezdu.
Podpoříme opravu hřbitova a jeho okolí (zeď s kolumbáriem, nové oplocení, kamerový systém, práce na zeleni)
Pokusíme se odkoupením zachránit Modlitebnu Církve československé husitské a vytvořit na tomto místě smuteční
síň.
Zasadíme se o opravu místních komunikací, a to v prvé řadě těch, které jsou v havarijním stavu (např. ulice Luční,
Okrajní).
Na ulicích s vysokým provozem realizujeme chodníky. Podpoříme budování cyklostezek, a to nejen v rámci chodníků.
Budeme komunikovat s firmou SMVAK, které patří pozemky s betonovým monumentem na Krmelínském kopci, a
pokusíme se o vizuální zlepšení tohoto prostranství, opravu monumentu a případně jeho osvětlení.
Před obecním úřadem realizujeme malý park.
Zajistíme, aby zdravotní středisko bylo bezbariérové.
Podpoříme opravy studánek a jejich okolí.
Budeme hledat řešení problematického parkování naproti pekařství Boček a mateřské školky.

Vytvoříme chodník podél potoka na trase od sokolovny ke zdravotnímu středisku.
Pořídíme studii proveditelnosti stavby návsi před Hasičskou zbrojnicí.

Podpoříme kulturní akce zaměřené pro seniory.
Zachováme rozvoz jídel.
Najdeme optimální varianty služby Senior Taxi.
Budeme požadovat zajištění lepších, případně i častějších spojů veřejné dopravy. Zastávky čisté a reprezentativní.
Dohled na udržování čistoty a pořádku v obci ve všech ročních obdobích
Necháme upravit a zkrášlit plochy pro sběr tříděných odpadů. Budeme jednat o navýšení kontejnerů nebo jejich častější
vývoz.
Podpoříme přípravu vzniku sběrného dvoru v objektu provozovny.
Zachováme stávající rozhlas a podpoříme rozvoj mobilního rozhlasu.
Prosadíme zachování pošty a podpoříme činnost knihovny (nákup knih, pořádání besed apod.).

Zajistíme umístění zpomalovacích prahů na ulicích Lyskova a Školní.
Dle projektu, který byl představen na zastupitelstvu obce, realizujeme školní hřiště včetně sociálních zařízení a
oplocení).
Budeme pravidelně udržovat hrací konstrukce dětských prolézaček.
Prosadíme možnost výběru bezlepkového jídla ve škole i školce. Prosadíme smluvní vztah s ideálně místní restaurací,
která by dokázala bezlepkové jídlo zajistit.
Podpoříme dělené cizí jazyky, výuku lektorem.
Budeme přispívat na plavecké a lyžařské kurzy.
Využití podkroví ZŠ.

Upřednostníme materiální podporu před finanční, jelikož poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob
veřejné podpory. Finanční dotace poskytneme jen transparentním organizacím, např. veřejným prostorům a zázemí pro
činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků.
Vystavíme hasičské hřiště na Světlově.
Budeme komunikovat s Junákem ohledně spolufinancování skautské klubovny, především rekonstrukce stávajícího
sociálního zařízení.
Budeme jednat o převedení haly i hřiště TJ Sokol Krmelín do majetku obce. Hala je pro spolek velkou finanční zátěží, a
ten se proto nemůže soustředit na další aktivity pro občany. Obec má větší možnosti o tyto objekty pečovat.
Budeme podporovat všechny sportovní oddíly naší obce.
Nebudeme zapomínat ani na ostatní spolky a sdružení, které budeme velmi rádi podporovat, jak jen to bude možné.
Vážíme si práce chovatelů, včelařů, zahrádkářů a také dalších lidí, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají obci.

Zajistíme vzorné hospodaření obce, rozumné investice, a také splácení obecních závazků. Budeme koordinovat
hromadné nákupy vybavení, abychom dosáhli množstevních slev. Prosadíme vyrovnaný obecní rozpočet. O příjmech a
výdajích obce budeme občany přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
Navýšíme počet obecních úředníků o jednoho člena a určíme jeho agendu.
Zavedeme participativní rozpočet. Každý občan Krmelína se bude moci přihlásit s veřejně prospěšným projektem,
občané následně hlasováním rozhodnou o míře financování jednotlivých projektů.
Nepodpoříme realizaci několik let starých projektů, aniž by byla vedena nová diskuze (např. chodník Proskovická ulice problémy s novými vjezdy, vchody, odstavnými plochami, které nebyly zakresleny).
Dohlédneme na maximální využítí dotačních fondů.
Na zasedáních všech orgánů budeme brát občany jako partnery, ne jako pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme
veškeré podklady, které budou zveřejňovány zásadně předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje
připomínky.
Budeme vytvářet audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva a následně je zveřejňovat.
Zachováme stávající podobu zveřejňování zápisů ze zasedání rady a zastupitelstva obce.
Zavedeme architektonické soutěže jako standard.
Budeme se snažit maximalizovat zájem nejen mladých občanů o dění v obci.
Rozšíříme povědomí o práci obce mezi občany. Vysvětlíme občanům, jak práce na obci funguje.
Budeme dbát na dodržování obecních vyhlášek.
Bereme jako samozřejmost, aby byly uzavírány smlouvy výhodné pro obec.
Zasadíme se o dodržování slíbených termínů.

