ZÁPIS č. 12
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 25.9.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Neruda, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman
Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný
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: Zdeněk Neruda, 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. Záměr na prodej pozemku č. 264/22 a č. 264/23 kú Krakovany
4. Elektro Martínek - kalkulace „Obrubníky při komunikaci III 327 11“
5. Elektro Martínek - kalkulace „Oprava místní komunikace zvonička“
6. Žádost o finanční příspěvek Nohejbalový turnaj
7. SOP a.s. Přelouč, celoroční vývoz bioodpadu (BRKO)
8. Energetický průkaz nemovitostí
9. Vánoční osvětlení
10. Projekt na komunikaci Čižovská II., výměna projektanta
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
14.8.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/Záměr na prodej pozemku č. 264/22 a č. 264/23 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku č.264/22 a č. 264/23 v kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
4/ Elektro Martínek - kalkulace „Obrubníky při komunikaci III. 327 11“
ZO projednalo a schválilo kalkulaci firmy Elektro Martínek na umístění silničních obrubníků tzv. v
„Klepaláku“. Kalkulace obsahuje nákup a osazení obrubníků 87m, zemní práce vč. odvozu a
uskladnění na skládce, dodávka silniční vpusti vč. zemních prací. Cena materiálu včetně prací činí
97.990,- bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
5/ Elektro Martínek - kalkulace „Oprava místní komunikace zvonička“
ZO projednalo a schválilo kalkulaci firmy Elektro Martínek na opravu komunikace lokalita u
Zvoničky. Kde po několika různých stavbách byl kritický až nebezpečný stav povrchu. Nabídka
zahrnuje 277m2 živičného povrchu vč. podkladových vrstev kameniva a podbetonování. Cena za
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1m2 = 1.400,- Kč bez DPH obsahuje veškerý materiál, dopravu, práce i odtěžení stávající vrstvy
původního asfaltu.
Schváleno jednomyslně.
6/ Žádost o finanční příspěvek Nohejbalový turnaj
ZO projednalo žádost p. Pavla Švarce o finanční příspěvek na konání Nohejbalového turnaje. Tento
se konal na posvícenskou sobotu 21.9.2019, zúčastnilo se ho 10 týmů z okolí. Příspěvek bude použit
na nákup pohárů, medailí, či cen pro jednotlivé týmy.
ZO schválilo poskytnout na shora uvedený účel příspěvek ve výši 3 000,-Kč za podmínky, že
vyúčtování příspěvku bude provedeno s konkrétní fyzickou osobou s nikoliv s právně neexistujícím
spolkem. Vyúčtování bude provedeno s Pavlem Švarcem, Krakovany čp. 281. Tato částka bude
obecnímu úřadu vyúčtována do 31.12.2019 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
7/ SOP a.s. Přelouč, celoroční vývoz bioodpadu (BRKO)
ZO projednalo a schválilo problematiku celoročního svozu bioodpadu (BRKO). Legislativa nám
ukládá povinnost vyvážet tento druh odpadu celoročně. Svozová společnost SOP a.s. předložila
nabídku – svoz 1x za měsíc v době mimo sezónu (tj. prosinec-březen), cena služby činí 49,- za 120l
popelnici a 59,- za 240l popelnici za každý vývoz. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
8/Energetický průkaz nemovitostí
ZO projednalo téma Energetický průkaz nemovitostí. Toto nám ukládá zákon a je zapotřebí připravit
podklady, aby se nechalo zpracovat. Danou problematikou byl pověřen zastupitel Ondřej Beneš.
Schváleno jednomyslně.
9/ Vánoční osvětlení
ZO projednalo a schválilo pořízení nového osvětlení a výzdoby vánočního stromu. Původní
osvětlená bylo již v dezolátním stavu a rozpadalo se pod rukama. Tím vznikalo i riziko, že přetržený
kabel by mohl někoho zranit. ZO odsouhlasilo limit 100.000,-Kč na pořízení osvětlení a dekorace.
ZO preferují styl neblikající, teplé barvy.
Schváleno jednomyslně.
10/ Projekt na komunikaci Čižovská II., výměna projektanta
ZO projednalo a schválilo výměnu projektanta na komunikaci Čižovská II. Původní projektant Ing.
Vojtěch Řihák z Kroměříže přestal komunikovat, nebere telefony, nereaguje na emaily - nevíme, co
se stalo. Nedostatek projektantů způsobuje, že mají dostatek práce a je velký problém získat
kvalitního projektanta, který by měl čas něco vytvořit v krátkém horizontu. Starostka prověří
možnost nového projektanta z Prahy.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 30.9.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:
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Zdeněk Neruda

Mgr. Roman Pecka
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