Zápis č.1
Z veřejné ustavující schůze Zastupitelstva obce
Krakovany ,
konané dne 7.11.2014 od 19.00 hod. v
pohostinství U Rohlíčků
Přítomni: nově zvolení členové ZO:
Josef Polák, Zdeněk Nohejl, Ilona Formánková, Lenka Ouzká, Ludmila Podlešáková, Miloslava
Čábelková, Ing. Jiří Beneš, Pavel Dostál, Mgr. Roman Pecka
Občané: 25
Zapisovatel: Martina Douděrová
Ověřitelé zápisu : Lenka Ouzká, Mgr. Roman Pecka
Zapisovatelka jednání a ověřitelé zápisu byli schválení jednomyslně.

Program schůze:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů nového ZO
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Zpráva předsedy okrskové volební komise
6. Volba mandátové komise
7. Ověření platnosti volby členů ZO
8. Volba volební a návrhové komise
9. Volba starosty
10. Volba zástupce starosty
11. Volba výborů
12. Odměny a příplatky členů ZO
13. Diskuse
14. Návrh usnesení
15. Závěr

Jednání:
1/ Zahájení :
Schůzi zahájil Josef Polák, který jako dosavadní starosta obce řídil jednání až do volby
starosty obce a seznámil přítomné s programem jednání.
2/ Složení slibu členů nového ZO:
Všichni členové nového ZO podepsali a složili zákonem předepsaný slib ( je přiložen k tomuto
zápisu).
3/Určení ověřovatelů a zapisovatele
Volba proběhla na začátku ustavující schůze ZO
4/Schválení programu
Program ustavující schůze byl schválen jednomyslně.
5/ Zpráva předsedy volební okrskové komise:
Zprávu přednesla předsedkyně okrskové volební komise Dagmar Tlučhořová, která seznámila
přítomné s výsledky voleb v Krakovanech a v Božci.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
6/ Volba mandátové komise:
Mandátová komise byla zvolena v následujícím složení.
Předseda : Miloslava Čábelková
Členové :Ilona Formánková, Pavel Dostál
Mandátová komise byla zvolena jednomyslně.
7/Ověření platnosti voleb členů ZO
Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení jednotlivých členů ZO. Osvědčení
vydal Registrační úřad v Týnci nad Labem. Mandátová komise během kontroly nezjistila
žádné právní vady nebo nedostatky vztahující se k vydání předmětných osvědčení.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
8/ Volba volební a návrhové komise:
Předsedkyně mandátové komise paní Čábelková navrhla, aby volební a návrhová komise
pracovala v následujícím složení :

Předseda: In. Jiří Beneš
Členové: Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková
Schváleno jednomyslně.
9/ Volba starosty:
Předseda volební a návrhové komise přednesl v souladu s výsledkem voleb a na základě
povolebních dohod návrh na starostu obce a to Josefa Poláka.
Za uvolněného starostu obce byl jednomyslně zvolen Josef Polák.
10/ Volba zástupce starosty:
Starosta obce přednesl návrh na zástupce starosty a to Zdeňka Nohejla. Za zástupce starosty
byl jednomyslně zvolen Zdeněk Nohejl.
11/ Volba výborů:
Při ZO Krakovany byly zvoleny následující výbory:
Finanční výbor
Předseda:Mgr. Roman Pecka
Členové: Dagmar Tlučhořová, Marie Drábková
Kontrolní výbor:
Předseda : Ilona Formánková
Členové: František Chmelík, Miroslav Zavadil
Výbor sportu a mládeže
Předseda: Ing. Jiří Beneš
Členové: Tereza Benešová, Ondřej Beneš, Jakub Vojtíšek, Gabriela Májová
Výbor životního prostředí
Předseda: Pavel Dostál
Členové: Ing. Šárka Drvotová, Jan Špinka
Školský výbor
Předseda: Lenka Ouzká
Členové: Eva Benešová, Romana Kulhavá

Sociální výbor
Předseda. Miloslava Čábelková
Členové: Ludmila Vrabcová, Lucie Kašparová, Lenka Koláčná
Výbor kultury a partnerských vztahů
Předseda: Ludmila Podlešáková
Členové: Radka Březinová, Lenka Poláková, Věra Chmelíková, Leona Pospíšilová, Jana
Špinková, Lukáš Dostál, Lukáš Svoboda, Josef Koláčný ml.
Výbory byly zvoleny jednomyslně všemi členy ZO.
12/ Odměny a příplatky členů ZO
Odměny a příplatky členům ZO budou vypláceny od 1.11.2014 a oproti předchozímu
volebnímu období zůstávají beze změny.
Schváleno jednomyslně.
13/ Diskuse:
Starosta obce Josef Polák seznámil občany s volebním programem obce na příští čtyřleté
volební období.
 Starosta zodpověděl dotaz pana Petra Novotného, týkající se parkovacích míst v ulici
k Božci.
Parkovací místa nebyla při výstavbě chodníku a vjezdů v ulici k Božci vybudována
z důvodů petice občanů, žijících v předmětné ulici vlevo ve směru jízdy na Božec. ZO
projedná vybudování výše uvedených parkovacích míst v případě, že občané z uvedené
ulice přehodnotí svůj negativní názor vůči zřízení parkovacích míst.
 Starosta zodpověděl dotaz pana Zdeňka Sandholce ohledně spolupráce politických
stran a sdružení zvolených do nového ZO .
Starosta odpověděl, že na základě zkušeností z předchozích volebních období a na
základě povolebních jednání je přesvědčen, že členové zastupitelstva zvoleni za
jednotlivé politické subjekty budou schopni konstruktivně spolupracovat.
 Starosta zodpověděl dotaz pana Milana Tichého, týkající se omezení rychlosti na
krajské komunikaci III. třídy v úseku mezi vjezdem do areálu zemědělského družstva a
koncem obce Krakovany ve směru jízdy na Božec.
Starosta odpověděl, že na této komunikaci je již omezena rychlost v úseku mezi
hasičskou zbrojnicí a bývalým domem pana Strouhala. Uvedené omezení bylo pojednáno
s dopravní policií v Kolíně, která nesouhlasila se snížením rychlosti v celém úseku,
kterého se týkal dotaz pana Tichého.

14/ Návrh usnesení
Zástupce starosty Zdeněk Nohejl, přednesl návrh usnesení z ustavující schůze ZO
v následující znění:
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně okrskové volební komise v Krakovanech o výsledcích
komunálních voleb
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně mandátové komise potvrzující platnost volby ZO
ZO schvaluje níže uvedený volební program obce Krakovany:
-

Výstavba druhé etapy kanalizace v dolní části Božce
Dokončení výstavby kanalizace v ulici „K lesu “v Krakovanech
Prodloužení sítě veřejného vodovodu, kanalizace a zemního plynu v ulici
„Na vrších“ v Krakovanech
Vybudování veřejného osvětlení v lokalitě „U srubu“ v Krakovanech
Dokončení výstavby veřejného osvětlení v lokalitě „19 RD“ u haltýře
v dolní části obce
vybudování sítě bezdrátového obecního rozhlasu v lokalitě „U srubu“ a
lokalitě „19 RD“ u haltýře v dolní části obce
Dokončení výstavby místních komunikací v lokalitě „ U srubu“ a lokalitě
„19 RD“ u haltýře v dolní části obce a v ulici „Čížovské“ v Krakovanech .

Schváleno jednomyslně.
15/ Závěr
Starosta obce Josef Polák poděkoval všem přítomným za účast na jednání a zároveň jim
popřál mnoho zdraví a příjemné prožití Vánočních svátků.

Zapsáno dne: 10.11.2014
starosta obce: Josef Polák

Ověřitelé zápisu:

Lenka Ouzká

Mgr. Roman Pecka

