ZÁPIS č. 9
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 19.6.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni:
Občané:
Hosté:
Schůzi zahájila starostka obce Martina Kopencová, zjistila, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení. Dále byl stanoven
Zapisovatel: Josef Polák
Ověřitelé zápisu: Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018
4. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2018
5. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018
6. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018
7. Závěrečný účet SOT za rok 2018
8. Závěrečný účet SOP za rok 2018
9. Žádost o změnu územního plánu – M.D., Záboří nad Labem
10. Prodej parcely č. 1456 v kú Krakovany
11. Prodej parcely č. 3/2 v kú Božec
12. J.H., Krakovany - sdělení
13. Žádost asociace rodičů přátel postižených dětí v ČR, z.s.
14. SMO – sbírka pro rodinu místostarosty Dražůvek
15. Pozvání do Krakovan na Slovensko
16. Pozvání na dožínky do gminy Popielów v Polsku
17. Rekonstrukce sochy na památníku obětem 1.sv.války – přijetí dotace z Ministerstva obrany
ČR
18. Dotace – Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany zamítnuta
19. Usnesení č. 13/2019 – Přijetí dotace ze Středočeského kraje DA pro obec Krakovany
20. Usnesení č. 14/2019 – Souhlas zřizovatele p.o. MŠ a ZŠ Krakovany k projektu Vybudování
multimediální laboratoře
21. Elektro Martínek – nabídka projektové dokumentace VO
22. Elektro Martínek – nabídka prací

1/ Schválení programu
Program schůze zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
Ověřitelé zápisu provedli kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané dne
22.5.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
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3/ Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018, včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2018 s vyjádřením „bez výhrad“. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce obce a nebyly k němu žádné
připomínky.
Schváleno jednomyslně.
4/ Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2018
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Krakovany za účetní období 2018.
Schváleno jednomyslně.
5/ Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Krakovany za účetní období 2018.
Schváleno jednomyslně.
6/ Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018
ZO projednalo Návrh o rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018,
který činí 5.040,67 Kč a souhlasí s přidělením částky do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky
tak budou použity na provoz školy v dalším roce.
Schváleno jednomyslně.
7/ Závěrečný účet SOT za rok 2018
Dne 5.6.2019 proběhlo jednání Svazek obcí Týnecko (SOT), na kterém byl schválen závěrečný účet
Svazku obcí Týnecko za rok 2018. ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOT.
8/ Závěrečný účet SOP za rok 2018
Dne 4.6.2019 proběhlo jednání Svazek obcí Přeloučsko (SOP), na kterém byl schválen závěrečný
účet Svazku obcí Přeloučsko za rok 2018. ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOP.
9/ Žádost o změnu územního plánu
ZO projednalo a prodiskutovala žádost o změnu územního plánu na parcele č.823 předloženou p.
M. D. Záboří nad Labem. ZO žádost zamítlo.
Schváleno jednomyslně.
10/ Prodej parcely č. 1456 v kú Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 17.4.2019 projednalo a schválilo prodej parcely č. 1456
v kú Krakovany do SJM M. K. a J. K. Parcela o rozměrech 36m2 vznikla nově při digitalizaci
katastru, kdy se oddělila od stavební parcely výše jmenovaných manželů. Pozemek od dob nabytí,
což je více jak 10 let manželé využívají jako vjezd na pozemek a pro tento účel sloužil i předchozímu
majiteli. Cena za 1m2 činí 30,-Kč, neboť jedná se o narovnání majetkoprávního stavu.
Schváleno jednomyslně.
11/ Prodej parcely 3/2 kú Božec
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 17.4.2019 projednalo a schválilo prodej a kupní
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné jako prodávající a J. B., Božec
na straně druhé jako kupující. J. B. prodejem na základě geometrického plánu č. 77-51/2017
zpracovaného Ing. Liborem Mackem získá nově vzniklou parcelu č.3/2 kú Božec o rozměrech
744m2 do svého vlastnictví. Cena činí 30,- Kč za 1m2. Tímto prodejem dojde k narovnání
majetkoprávních vztahů.
Schváleno jednomyslně.
12/ H. J., Krakovany - sdělení
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ZO projednalo sdělení p. J. H., Krakovany ohledně stížnosti na účtování stočného v obci Krakovany.
ZO pověřilo starostku obce řešit shora uvedenou problematiku ve spolupráci s provozovatelem
kanalizace VODOS Kolín.
Schváleno jednomyslně.
13/ Žádost asociace rodičů přátel postižených dětí v ČR, z.s.
ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR,
z.s.
Schváleno jednomyslně.
14/ SMO – sbírka pro rodinu místostarosty Dražůvek
ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5.000,- pro rodinu místostarosty Dražůvek, který
tragicky zahynul při výkonu své funkce. Peníze se poukáží na transtparentní účet, který pro tento
účel založil Svaz měst a obcí (SMO).
Schváleno jednomyslně.
15/ Pozvání do Krakovan na Slovensko
ZO projednalo pozvání z partnerské obce Krakovany na Slovensku. Návštěva se má uskutečnit ve
dnech 28. až 30.6.2019, kdy se v obci konají Župní a folklorní slavnosti. ZO se rozhodlo pozvání
přijmout. Složení delegace bude určeno dodatečně.
Schváleno jednomyslně.
16/ Pozvání na dožínky do gminy Popielów v Polsku
ZO projednalo pozvání z partnerské gminy Popielów v Polsku na dožínky. Dožínky se budou konat
1.9.2019 v Gminne Kurznie. ZO rozhodlo pozvání přijat. Složením delegace, která se oslav zúčastní,
byla pověřena starostka obce.
Schváleno jednomyslně.
17/ Rekonstrukce sochy na památníku obětem 1.sv.války – přijetí dotace z Ministerstva
obrany ČR
ZO projednalo a schválilo přijeti dotace z Ministerstva obrany ČR – Rekonstrukce sochy na
památníku obětem 1.sv. války. Obec získalo dotaci ve výši 346.544,- Kč na rekonstrukci sochy na
památníku. Rekonstrukce proběhne v průběhu roku 2020.
Schváleno jednomyslně.
18/ Dotace – Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany zamítnuta
ZO bere na vědomí, že žádost podaná 02/2019 na Ministerstvo pro místní rozvoj – Rekonstrukce
místních komunikací v obci Krakovany, část 1 byla zamítnutá.
19/ Usnesení č. 13/2019 – Přijetí dotace Středočeský kraj DA pro obec Krakovany
ZO projednalo a schválilo přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč ze Středočeského kraje. Jedná se o
Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2019 - Pořízení nového dopravního automobilu , Oblast
podpory Pořízení nového dopravního automobilu na zajištění realizace Akce/Projektu
JSDH_V2_2019
Pořízení
nového
dopravního
automobilu,
evidenční
číslo
Akce/Projektu HAS/DOP/038215/2019.
Schváleno jednomyslně.
20/ Usnesení č.14/2019 - Souhlas zřizovatele p.o. MŠ a ZŠ Krakovany k projektu Vybudování
multimediální laboratoře
ZO projednalo a schválilo na svém zasedání dne 19.6.2019 následující: Souhlasí s podáním žádosti
o podporu projektu „Vybudování multimediální laboratoře“ z programu Integrovaný regionální
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operační program „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“, s předfinancováním
projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5% a dále souhlasí s provedením
technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po
dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5let od ukončení realizace projektu.
Schváleno jednomyslně.
21/ Elektro Martínek – nabídka projektová dokumentace VO
ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Elektro Martínek na vypracování dokumentace pro uložení
nové kabeláže 4x10 CYKY + zemnění pro veřejné osvětlení v lokalitě Bělušická, V Chaloupkách,
Klepalák a ulice ke škole. Projekt obsahuje umístění a světelné výpočty svítivosti počítané pro
moderní a úsporné LED osvětlení. Cena projektové dokumentace činí 43.800,- bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
22/ Elektro Martínek – nabídka uložení kabeláže VO
ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Elektro Martínek na práce (výkopy, protlaky) s uložením
kabeláže 4x10 CYKY vč. zemnění. Protlak řízený 1620,-/m, protlak neřízený 870,-/m, výkopy
10x80 za 65,-/m, výkopy 35x80 za 277,-/m, FeZn 30x4 vč. pokládky a spojek 72,-/kg, kabel CYKY
4x10 106,50,-/m. Základy VO – zabetonovaní patky jednotlivých osvětlovacích těles za 3.094,/kus. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno dne: 25.6.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ing. Pavla Gerhátová

Josef Koláčný
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