ZÁPIS č. 10
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 17.7.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Mgr. Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni: Zdeněk Nohejl, Ludmila Podlešáková
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: Ondřej Beneš, Mgr. Roman Pecka
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Projektová dokumentace Ing. Vojtěch Řihák – Čižovská II.
4. Usnesení č. 15/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ
Distribuce
5. SOP a.s.
a. Nabídka na svoz jedlých olejů a tuků
b. Navýšené svozu plastů v letních měsících
c. Navýšení množství kontejnerů na kov a zvýšení četnosti vývozu
6. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany
7. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Vodovod v obci Krakovany
8. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Rekonstrukce místní komunikace v obci
Krakovany
9. Příkazní smlouva WITERO – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany
10. Dotace Bezbariérový chodník při silnici 327 13
11. Příkazní smlouva Ing. Jaroslav Sklenařík
12. Záměr na prodej autobusové zastávky
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
19.6.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Projektová dokumentace Ing. Vojtěch Řihák – Čižovská II.
ZO projednalo a schválilo nabídku na projektovou dokumentaci komunikace od Ing. Vojtěcha
Řiháka, tato bude navazovat na komunikaci Čižovská. Zpevněná plocha pro obslužnost parcel byla
nedostatečná varianta pro stavební úřad. Cena činí 40.000 bez DPH. Projekt bude zpracován do
15.9.2019, platba bude provedena na základě předávacího protokolu.
Schváleno jednomyslně.
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4/ Usnesení č. 15/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvu o
právo provést stavbu č. IV-12-6024405/1, ČEZ Distribuce
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právo provést stavbu
uzavřenou v souladu s ustanovením §1785 a násl. §1257 a násl. Zákona č.89/2012Sb. Občanského
zákoníku a ustanovení §25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického zákona a podle zákona
č.183/2006Sb. stavebního zákona. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako budoucím
povinným, na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucí oprávněným na
straně druhé. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene k pozemkům parc.čísla 305/98,
305/129, 305/83 v katastrálním území Krakovany (672351), obec Krakovany. Oprávněný
vybudoval na výše uvedených pozemkách kabelové vedení 243,5 bm kabelu NN a plastový pilíř
SR502 dále jen zařízení distribuční soustavy. Jednorázová platba za zřízení věcného břemene se
smluvně sjednává na 4.870Kč včetně DPH. Jednorázová náhrada bude vyplacena budoucí povinné
po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
Schváleno jednomyslně.
5/SOP a.s.
a.
ZO projednalo nabídku společnosti SOP a.s. na vývoz jedlých tuků a olejů, neboť od
1.1.2020 je povinnost ze zákona tyto zpětně odebírat a evidovat množství vrácených tuků
a olejů. ZO nabídku zamítlo, neboť tuto službu nám v dostatečném rozsahu poskytuje
firma Černohlávek Oil.
b.
ZO prodiskutovalo informaci společnost SOP a.s., že nelze přes léto navýšit kapacitu
svozu PLASTů z měsíčního na 14.ti denní. Buď svoz celoročně po 14 dnech s navýšením
ceny nebo celoročně měsíční interval. ZO po diskuzi ponechalo z ekonomického důvodu
stávající měsíční interval.
c.
ZO projednalo kalkulaci na navýšení počtu zvonů na kovy, ze současného počtu jeden
kus se od 1.1.2020 umístí v obci další 2 ks. Také se zvýší četnost vývozů ze současného
1x za 3 měsíce na 1x za 2 měsíce. Tímto opatřením by se měla odbourat nedostatečná
kapacita. Cena zaslaná v kalkulaci odpovídá ceně pro rok 2019, cena pro rok 2020 bude
uvedena v dodatku ke smlouvě předložená ZO v prosinci 2019.
Schváleno jednomyslně pro a, b, c.
6/ Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany
ZO projednalo a schválilo dohodu o ukončení příkazní smlouvy se společností ARTENDR –
Intenzifikace ČOV v obci Krakovany. Dohodu o ukončení připravil Mgr. Viktor Gruml.
Schváleno jednomyslně.
7/ Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Vodovod v obci Krakovany
ZO projednalo a schválilo dohodu o ukončení příkazní smlouvy se společností ARTENDR –
Vodovod v obci Krakovany. Dohodu o ukončení připravil Mgr. Viktor Gruml.
Schváleno jednomyslně.
8/ Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Rekonstrukce místní komunikace v obci
ZO projednalo a schválilo dohodu o ukončení příkazní smlouvy se společností ARTENDR –
Rekonstrukce místní komunikace v obci. Dohodu o ukončení připravil Mgr. Viktor Gruml.
Schváleno jednomyslně.
9/ Příkazní smlouva WITERO s.r.o. Praha – Intenzifikace ČOV
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITERO, s.r.o., Praha, jako příkazníkem na straně jedné
a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci (MZe, SFŽP, OPŽP, či jiné fondy) na akci „“Intenzifikaci ČOV v obci Krakovany“.
Celková cena za zabezpečení přípravy žádostí o dotaci na výše uvedenou akci činí 20.000,- bez
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DPH. Cena za provedené výběrové řízení na zhotovitele akce dle požadavku poskytovatele dotace
činí 25.000,- bez DPH. V případě získání dotace plus 2,1% z výše přiznané dotace.
Schváleno jednomyslně.
10/ Dotace Bezbariérový chodník při silnici 327 13
ZO projednalo a schválilo, že se začne budovat chodník při silnici 327 13 tzv. Chodník
v Chaloupkách i bez vydání právního aktu o získání dotace. Žádost splnila podmínky věcného
hodnocení i podmínky způsobilosti k financování. Tento projekt byl zařazen do procesu
Administrativního ověření. Tímto krokem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR
ČR) ověřují, zda daná MAS postupovala při hodnocení a výběru projektů dle stanovených pravidel.
Jedná se pouze o formální administrativní krok, kdy každý rok je vybrán na kontrolu jeden projekt.
Pokud by se nezačalo stavět, tak by se realizace v roce 2019 nestihla.
Schváleno jednomyslně.
11/ Příkazní smlouva Ing. Jaroslav Sklenařík
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi Ing. Jaroslav Sklenaříkem jako příkazníkem na straně jedné a obcí
Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zajištění koordinátora BOZ a
PO a vztahuje na akci s názvem „Bezbariérový chodník při sil. 327/13, Obec Krakovany“ tzv.
Chodník v Chaloupkách. Smlouva obsahuje vypracování rizik, vypracování plánu BOZP, kontrolní
činnost po celou dobu výstavby vč. protokolů z kontrol BOZP a rozeslání účastníkům stavby. Cena
celkem činí 40.000,- bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
12/ Záměr na prodej autobusové zastávky
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej autobusové zastávky - dřevěného přístřešku menší
zastávka u Křižovatky.

Zapsáno dne: 22.7.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Mgr. Roman Pecka
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