ZÁPIS č. 2
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 11.11. 2014 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, M. Čábelková, I. Formánková, L. Podlešáková , L. Ouzká, , Z. Nohejl, J. Beneš, P. Dostál,
Mgr. R. Pecka
Nepřítomni:
Občané:
Schůzi zahájil starosta obce Josef Polák, zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je
oprávněna přijímat právoplatné usnesení. Dále byl stanoven:
Zapisovatel: Z. Nohejl
Ověřitelé zápisu: M. Čábelková , I. Formánková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu byli schválení jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze ZO
3. Seznámení s rozpočtem obce na rok 2015
4. Inventarizace majetku obce za rok 2014
5. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany
6. Záměr na výstavbu cyklostezky
7. Prosakování hráze požárního haltýře
8. Den senioru
9. Různé
Jednání:
1/Schválení programu
Program schůze zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2/Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
Ověřitelé zápisu provedli kontrolu usnesení ustavující schůze zastupitelstva obce konané dne 7.11.2014. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Seznámení s rozpočtem obce na rok 2015
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2015. Návrh rozpočtu obce vypracovaný finančním
výborem obdrželi zastupitelé v písemné podobě. Schválení rozpočtu bude projednáno v ZO po uplynutí zákonem
stanovené doby.
4/Inventarizace majetku obce za rok 2014
ZO schválilo provedení inventarizace majetku obce a plán inventur na rok 2014. Inventarizace majetku obce
bude provedena podle plánu inventur. ZO rozhodlo. že inventarizaci majetku provede inventarizační komise
v následujícím složení:
Předseda:
Ilona Formánková
Členové :
František Chmelík, Miroslav Zavadil, Martina Douděrová – účetní obce, Luboš Kubíček –
pracovník obce
Schváleno jednomyslně.
5/Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany
ZO projednalo výroční zprávu o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2013/2014 a nemá k ní žádné
výhrady. Zpráva je písemná a je přiložena k zápisu.

6/Záměr na výstavbu cyklostezky
ZO bylo seznámeno se záměrem na výstavbu cyklostezky Krakovany - Týnec nad Labem včetně možnosti
získání dotace z Regionálního operačního programu Středočeského kraje. ZO rozhodlo, že k záměru výstavby
cyklostezky se vyjádří až po zjištění vlastnických vztahů k pozemkům v předpokládané trase cyklostezky.
Schváleno jednomyslně.
7/Prosakování hráze požárního haltýře
ZO projednalo informaci Povodí Labe ze dne 6.11.2014 o prosakování hráze požárního haltýře v lokalitě 19RD
do Předveského potoka. Dle vyjádření ing. Táborské z Povodí Labe nelze v budoucnu vyloučit protržení
předmětné hráze. ZO rozhodlo požádat odborníka v oblasti vodohospodářských staveb o vyčíslení
předpokládaných nákladů spojených s vyčištěním haltýře včetně opravy hráze. Na základě tohoto vyčíslení
rozhodne ZO o dalším postupu v této záležitosti.
Schváleno jednomyslně.
8/Den seniorů
ZO na základě návrhu sociálního výboru schválilo konání „ Dne seniorů“ pro důchodce z Krakovan a Božce.
Den seniorů se bude konat ve čtvrtek 4.12.2014 od 16.00 hodin v pohostinství U Rohlíčků. Organizačně den
seniorů zajistí členové sociálního výboru a pracovníci obecního úřadu. Finančně bude den seniorů zajištěn ze
sociální kapitoly rozpočtu obce na letošní rok.
Schváleno jednomyslně.
9/Různé
a) Žádost o finanční příspěvek - Mikulášská nadílka
ZO projednalo žádost ředitelky školy Mgr. Jitky Holíkové, o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání
Mikulášské nadílky pro děti ze ZŠ a MŠ Krakovany. ZO rozhodlo poskytnout škole na shora uvedený účel
příspěvek ve výši 3000,-Kč.
Schválen jednomyslně.
b) Výzdoba Vánočního stromu a program k zahájení adventu
ZO schválilo provedení výzdoby Vánočního stromu u koloniálu Pohoda. Výzdobu provedou pracovníci obce.
Dále ZO vyjádřilo podporu kulturnímu programu spojenému se zahájením adventu. Program připravují
„ Krakovanské maminky“ ve spolupráci s kulturním výborem a základní a mateřskou školou. Uvedeným
programem bude zahájen advent v neděli 30.11.2014 od 16.00 hodin u Vánočního stromu.
Schváleno jednomyslně.
c) Žádost Kynologického klubu Krakovany
ZO projednalo a schválilo žádost Kynologického klubu Krakovany o poskytnutí finančního příspěvku na
pořádání Mikulášského závodu a na činnost . ZO rozhodlo poskytnout kynologickému klubu na shora uvedený
účel příspěvek ve výši 10 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
d) Vánoční balíčky pro důchodce
ZO rozhodlo obdarovat u příležitosti Vánoc nejstarší občany dárkovým balíčkem v hodnotě 200,-Kč. Rozvoz
balíčků zajistí členové sociálního výboru.
Schváleno jednomyslně.
e) Žádost o finanční příspěvek na „ Vánoční šachový turnaj“
ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení cen pro vítěze tradičního vánočního
šachového turnaje, jehož 14. ročník se letos uskuteční 26.a 27.12.v pohostinství U Rohlíků. ZO rozhodlo
poskytnout příspěvek ve výši 1000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
f) Návrh na odměnu – Miroslava Šindelářová
ZO projednalo návrh na vyplacení odměny pracovníci obecní čety. Odměna byla Miroslavě Šindelářové
navržena za dlouhodobou nadstandardně odváděnou práci při údržbě obce. ZO schválilo Miroslavě Šindelářové
jednorázovou odměnu ve výši 3 000,-Kč netto. Odměna bude jmenované vyplacena v listopadově výplatě.
Schváleno jednomyslně.
zapsáno:
12.11.2014
Ověřitelé:
I. Formánková
M. Čábelková

starosta obce:
Josef Polák

