ZÁPIS č. 11
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 14.8.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Ing. Martina Kopencová, Mgr. Roman Pecka,
Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Josef Koláčný, Zdeněk Neruda, Zdeněk Nohejl
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, Ludmila Podlešáková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj
4. Výpověď Gepard Service s.r.o. – pověřenec pro ochranu osobních údajů
5. Záměr na směnu pozemků č.264/17 a č.264/18 v kú Krakovany
6. Záměr na prodej pozemku č.3/3 kú Božec
7. Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava
8. Žádost o umístění zrcadla – Dušan Šrámek, Krakovany 319
9. Dopravní stavby Bohemia s.r.o., nabídka kabeláže VO
10. Rozpočtová změna č. 4
11. 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
17.7.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj
ZO projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu se Středočeským krajem na straně jedné jako
poskytovatel a obcí Krakovany na straně druhé jako příjemce. Jedná se o Kofinancování
účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH ob cí 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. Středočeský kraj
poskytne dotaci ve výši 300.000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
4/ Výpověď Gepard Service s.r.o. – pověřenec pro ochranu osobních údajů
ZO projednalo a schválilo výpověď smlouvy se společností Gepard Service s.r.o. Tato obci
Krakovany zajišťovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Výpověď připravil Mgr. Viktor
Gruml, aby splňovala zákonné parametry. Služba byla uzavřena na dobu určitou a to na 2 roky
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s automatickou prolongací na další období. Touto výpovědí se smlouva ukončí k datu 27.4.2020.
Smlouva se ukončuje z ekonomických důvodů. Služba bude nahrazena jiným subjektem.
Schváleno jednomyslně.
5/ Záměr na směnu pozemků č.264/17 a č.264/18 v kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části pozemků č.264/17 a č. 264/18 v kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
6/ Záměr na prodej pozemku č.3/3 kú Božec
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej parcely č.3/3 v kú BožecSchváleno jednomyslně.
7/Žádost o finanční příspěvek - chovatelé Krakovany
ZO projednalo žádost Českého svazu chovatelů, místní organizace Krakovany o finanční příspěvek
na pořádání tradiční posvícenské výstavy drůbeže, holubů, králíků a exotů, která se bude konat ve
dnech 21.9. – 22.9.2019.
ZO schválilo přispět na tuto akci částkou ve výši 5 000,-Kč. Tato částka bude vyúčtována do
31.12.2019 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
8/ Žádost o umístění zrcadla – Dušan Šrámek, Krakovany 319
ZO projednalo žádost p. Dušana Šrámka, Krakovany 319 o umístění zrcadla na výjezdu z ulice na
Vrše. Vzhledem k rozšiřující se výstavbě v této lokalitě a bezpečnosti při nepřehledné situaci při
výjezdu na hlavní komunikaci se žádost schvaluje. Zrcadlo bude umístěno na základě získání studie
pohledovosti, kterou si dopravní policie stanovila jako podmínku pro udělení souhlasu s umístěním
zrcadla. Následně odbor dopravy Kolín povolí umístění a odborná firma nainstaluje dle dodané
studie pohledovosti certifikované zrcadlo. Předpokládané náklady cca 12.000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
9/ Dopravní stavby Bohemia s.r.o., nabídka kabeláže VO
ZO projednalo a schválilo nabídku společnosti Dopravní stavby Bohemia s.r.o. na položení nového
kabelového vedení CYKY 4x10 vč. uzemnění v délce 330m. Jedná se o lokalitu tzv. Chodník
v Chaloupkách. Kalkulace obsahuje materiál, práce (výkopy, a zabetonování základových patek pro
8 světelných bodů). Cena celkem činí 199.921,- Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
10/ Rozpočtová změna č. 4
ZO projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4.
Schváleno jednomyslně.
11/ Prodej autobusové zastávky
ZO v souladu se záměrem schváleným dne 17.7.2019 projednalo schválilo prodej autobusové
zastávky - dřevěného přístřešku menší zastávka u Křižovatky. Zastávka nesplňuje parametry pro
nově budovaný bezbariérový chodník. Cena činí 28.000,- vč. DPH a zastávku si odveze na vlastní
náklady nový majitel Obec Uhlířská Lhota. Na původním místě bude vystavěna nová zastávka ve
stejném dřevěném designu, tak aby splnila podmínky pro bezbariérový chodník.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 20.8.2019
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Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ing. Pavla Gerhátová

Ludmila Podlešáková
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