
Dvořákova Nelahozeves 
sdružení nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti 

Za komfortní život v obci 



Jsme sdružení nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti. 

_, -

Přestože nejsme všichni v zastupitelstvu obce, 
většina z nás je již veřejně linná. 

Petra Urbanovd, 
3 I let prdvničko 

za vedeni obce otev/eným o profesionálním zpllsobem, za 
podporu o rozvoj porrnerských vztohll 

Jlil Kratochvil, 
62 let podnikatel 

Povel Motouf ek, 
40 let, produkčni reklamní společnost/ 

zo rekonstrukci školnlch objektll 

za kvollrnl o smysluplnou výstavbu v obcí 

Aleno Hurychová, 
6 I let, důchodkyně 

Radek Sebesta, 
34 let, hotelový provozní 

za vybudováni modernlch a bezpelných 
dětských hřišť 

za obecnou kulturnl vzdělanost formou poládánl zóbovných, zájmových o 
vzdělóvaclch akci a podporu co nejširšího spektra kulturnlch o sociólních služeb 

Stanislav Kuchto, 

František Simek, 
S4 let, technický pracovnlk 

za funkčnl odvodněni Lešan a za výsadbu okrasných 
rostlin na obecnich pozemclch 

fi ""' 60 let, rechnický procovnlk 
!;:-

za rekonstrukci chodnlkó o mlsrních komunikaci 



Michaela Prýmkov6 (roz. Rymelov6}, 
24 let, zdravotnický asistent 

za zojlšrěnf bezplo1né výuky jazyků včetně ndvozných 
partnerských programu se zohroničnlml partnerskými městy 

lrenoMol6, 
67 le~ důchodkyně 

- za podporu spolkového života v obci 

Naším společným cilem je příjemný život v naii obci. 

Pěkné chodnfky, spravené silnice, čist6 a upraven6 obe(, kter6 je spravov6na pečlfvě, rozumně 

a poctivě s dlouhodobým přesahem. 
Nelahozeves může být mf stem, kde se lidé r6di setká voji při různých kulturních, sportovních 

o společenských přlleiitostech. 

Volebnl program jsme sestavovali z pr/arit, které považujeme za možné uskutelnít: 

• noddle vést obec otevfeným o profesiondlním způsobem, respektujeme názory všech 

· zprovozněni kanalizace v ulicích Vitovská. Zahradní o Příčn6 spolu s rekonscruká komunikace 

· dokončeni o ůspéšné zprovozněni konollzoclv Zogorolské u/tel a ulldch pflléhajlclch 

· zajištění postupu komplexního odkanalizování obce včetně projektové dokumentace a novozujfcích povolení 

• noplněnl všech opotfenl vedouclch ke stobllizocl vodohospoddfské situace v Lešanech 

· rekonstrukce místnlch komunikaci a chodnlků 

• komplexnl lešenl orecllu zclkladnl a motelské školy včetně školnf jldelny (rekonstrukce školnl jfdelny, 
včetně zoteplenf budov a mo1ného vyu1irl dolšfch prostor, fešenl venkovnlho prostoru) 

·podporo o rozvoj kultury, sportu o dalších zcljmových aktivit 

• zojlštěnf bezplatné výuky jazyků včetně nclvozných partnerských programů se zahraničnlmi 
partnerskými měsry 

• výsadbo kvě1in o kefů no obecnlch pozemclch 



VE VOLEBN(M OBDOB/ 2010-2014 ZA NAMI STOJ( TATO PRACE: 

· Úspěšné řešení sporů obce s Anglickým Resortem s. r. o., 
s panem Jampílkem - záměr štěrkopískovny, se společností POHL CZ, a.s. 

• Finančnf stabilizace obce 
závazky obce byly k 31.12.201 O 15.078.267,- Kč, závazky obce k 30. 9. 2014 
jsou 6.827.991,30 Kč. Do závazků obce nebyly zahrnuty závazky obce z výstavby kanalizaci. 
Vedeni obce se podařilo díky auditu dosáhnout snížení původnf požadované částky 
požadované společností POHL CZ, a.s. z 13.429.631,80 Kč na 8.909.545,80 Kč. 
Vzhledem k dalším sporným otázkám se řešením výše závazků zabývá Rozhodčí soud při 
Hospodářské komole a výsledná výše závazku může být soudem ještě snížena. 

• Aešení výstavby kanalizací v obcí 

• Přestavba darované budovy na mateřskou školu, knihovnu a volnočasové centrum za využití 
dotacf ze Středočeského kraje a ze Státního zemědělského ínteNenčního fondu. 

• Rozvoj kulturní a vzdělávací činnosti v obci, otevření centra volnočasových 
aktivit a rekonstrukce kulturního domu 

· Rekonstrukce pramenního vývěru v ulici Pod Stráni 

·Zajištěn{ vodohospodářské studie Lešan 

· SMS lnfokanál (slouží pro informování občanů v krizových situacích) 

·Zvládnut{ podvodní v roce 2012. Zajištění povodňového dispečinku pro občany 
24 hodin denně. Stála informovanost obyvatel přes Facebook a SMS lnfokanál. 
Organizace humanitární pomoci, příjem darů obyvatel a následná distribuce potřebným. 

• Rozpočet pro všechny (projekt zaměřený na spravedlivé rozdělení financi 
spolkům v obci) 

· Klikací rozpočet (detailní rozpočet obce s viditelným procentem čerpáni 
pfístupný široké veřejnosti na webových stránkách obce) 

· Mapový portál geosense nelahozeves (internetový geoinformačnf systém, který 
slouží pro zobrazení mapových podkladů, jako jsou územní plány a regulační 
plány, inženýrské sftě, jednotlivé pasporty či body zájmu) 

Tento materldl V'ln1kl a feditrr1buovdn n soulftomý<h flnanénkh zdrojů kand1ddtů. Vytiskla f11mo Apla 
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