ZÁPIS č. 13
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 22.10.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: 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: Josef Koláčný, 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. Směnná smlouva Šplíchalová Marcela, Božec čp. 8
4. Záměr na pronájem parcely 64/8 a 891/1 kú Krakovany
5. Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda, Tereza Benešová
6. Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky
7. Výkup pozemku kú Krakovany parcela č. 858/2 část b, c – intenzifikace ČOV
8. Záměr na prodej pozemku č.858/5
9. Výroční zpráva Základní a Mateřské školy Krakovany
10. Seznámení s rozpočtem obce na rok 2020 a dlouhodobým výhledem rozpočtu 2021-2023
11. Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka
12. Den seniorů 11.1.2020 od 15hod
13. Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019 od 16,30hod
14. Pronájem nebytového prostoru Krakovany čp.250
15. Černohlávek oil - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
16. Ing. Václav Pivoňka – Nabídka na projekt Čížovská II.
17. Dodatek č.1 příkazní smlouva Ing. Roman Krásný
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
25.9.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Směnná smlouva – Marcela Šplíchalová, Božec čp. 8
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 16.1.2019 projednalo a schválilo směnnou smlouvu,
která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a Marcelou Šplíchalovou, Božec čp.8. Obec Krakovany
směnnou získá dle nového geometrického plánu č.776/95 ze dne 24.9.2019 zpracovaného Ing.
Pavlem Cincibusem parcelu č. 362 kú Božec o rozměrech 29 m2, která vznikla oddělením z původní
parcely č. 5 kú Božec. Paní Šplíchalová získá směnnou parcelu č. 308/7 o rozměru 8m2, která
vznikla dělením parcely č.308/1. Touto směnou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů.
Schváleno jednomyslně.
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4/ Záměr na pronájem parcely kú 64/8 a 891/1 kú Krakovany
ZO schválilo záměr na pronájem (propachtování) parcely č. 64/8 a 891/1 v k.ú. Krakovany o výměře
12.675m2 a 6.850m2.
Schváleno jednomyslně.
5/ Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda
ZO projednalo žádost Terezy Benešové o finanční příspěvek na pořádání tradiční drakiády, která se
konala v sobotu 12.10.2019. Peníze budou použity na úhradu věcí do balíčků, které děti obdrží za
splněný několika sportovních úkolů. ZO schválilo poskytnout na shora uvedený účel příspěvek ve
výši 1 920,-Kč za podmínky, že vyúčtování příspěvku bude provedeno s konkrétní fyzickou osobou
s nikoliv s právně neexistujícím spolkem. Vyúčtování bude provedeno s Terezou Benešovou,
Krakovany čp.232. Tato částka bude obecnímu úřadu vyúčtována do 31.12.2019 (forma pokladní
doklady).
Schváleno jednomyslně
6/ Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky
ZO projednalo žádost uskupení krakovanské maminky o finanční příspěvek na pořádání tradičního
Lampionového průvodu naší obcí, který se bude konat v sobotu 2.11.2019. Peníze budou použity na
úhradu ohnivé show. Tato ohnivá show se bude konat po ukončení průvodu na starém hřišti.
ZO schválilo poskytnout na shora uvedený účel příspěvek ve výši 5 000,-Kč za podmínky, že
vyúčtování příspěvku bude provedeno s konkrétní fyzickou osobou s nikoliv s právně neexistujícím
spolkem. Vyúčtování bude provedeno s Lenkou Vojáčkovou, Krakovany čp. 244. Tato částka bude
obecnímu úřadu vyúčtována do 31.12.2019 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
7/ Výkup pozemku kú Krakovany parcela č. 858/2 část b, c – intenzifikace ČOV
ZO projednalo a schválilo výkup pozemku č.858/2 část b,c 289m2 jednáním o ceně pověřily
zastupitelé starostku obce. Tyto pozemky obec Krakovany potřebuje, aby mohla vybudovat
intenzifikaci ČOV.
Schváleno jednomyslně.
8/ Záměr na prodej kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku 858/2 část e = 8m2
Schváleno jednomyslně.
9/ Výroční zpráva Základní a Mateřské školy Krakovany
ZO projednalo výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Krakovany za rok 2018/2019 a
nemá k ní žádné výhrady. Zpráva je písemná a je přiložena k zápisu.
Schváleno jednomyslně.
10/ Seznámení s rozpočtem obce na rok 2020 a dlouhodobým výhledem rozpočtu 2021-2023
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2020. Návrh rozpočtu a dlouhodobého výhledu
rozpočtu obce vypracovaný finančním výborem obdrželi zastupitelé v písemné podobě. Schválení
rozpočtu a dlouhodobého rozpočtu bude projednáno ZO po uplynutí zákonem stanovené doby.
Schváleno jednomyslně.
11/ Žádost o finanční příspěvek – MŠ a ZŠ Krakovany
ZO projednalo žádost ředitelky Mgr. Jitky Holíkové o finanční příspěvek na pořádání Mikulášské a
Vánoční nadílky pro děti z Mateřské i Základní školy Krakovany.
ZO schválilo přispět na tuto akci částkou ve výši 5 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
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12/ Den seniorů
ZO na základě doporučení sociálního výboru projednalo a schválilo konání dne seniorů. Den seniorů
se bude konat v sobotu 11.1.2020 od 15 hod na sále Pohostinství Krakovany. Organizačně den
seniorů zajistí pracovníci obecního úřadu, členové sociálního výboru a SDH Krakovany.
Ekonomicky bude den seniorů hrazen z příslušné kapitoly rozpočtu obce.
Schváleno jednomyslně.
13/ Rozsvícení vánočního stromu – sobota 30.11.2019 od 16,30hod
ZO schválilo provedení výzdoby vánočního stromu u Koloniálu Pohoda. Rozsvícení vánočního
stromu dojde v sobotu od 16,30 v prostranství před obecním úřadem. Programu se zhostí ZŠ + MŠ
Krakovany ve spolupráci s obecním úřadem.
Schváleno jednomyslně.
14/ Pronájem nebytového prostoru Krakovany čp. 250
ZO projednalo a zamítlo pronájem nebytového prostoru v Krakovanech čp. 250, tento se pronajímat
nebude.
Schváleno jednomyslně.
15/ Černohlávek oil - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje.
Dodatek bude uzavřen mezi Obcí Krakovany jako původcem odpadu a společností Černohlávek Oil
jako odběratelem odpadu. Dodatek doplňuje smlouvu o poplatek 500,- Kč bez DPH za rok za každou
umístěnou sběrnou nádobu na použitý rostlinný olej. Obec má umístěnu pouze jednu popelnici ve
sběrovém hnízdě u školy. Legislativně tak splňujeme povinnost mít zřízen zpětný odběr odpadu 20
01 25 jedlý olej a tuk.
Schváleno jednomyslně.
16/ Ing. Václav Pivoňka – Nabídka na projekt Čížovská II.
ZO projednalo a schválilo nabídku na vypracování projektové dokumentace pro komunikaci
Čižovská II. pro sloučené Územní a Stavební povolení (DUSP). Nabídková cena na komunikaci činí
39.000,- Kč a 9.000,- Kč za položkový rozpočet, ceny jsou včetně DPH. Termín dodání do 9 týdnů
nejdéle do konce roku 2019.
Schváleno jednomyslně.
17/ Dodatek č.1 příkazní smlouvy Ing. Roman Krásný
ZO projednalo a schválilo dodatek č.1 příkazní smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění. Dodatek bude uzavřen mezi Ing. Roman Krásný – STAVEBNÍ KANCELÁŘ jako
příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy
je zabezpečení výkonu - Technický dozor investora (TDI) v souladu s §152, odst.4, §153 odst.3 a 4
Zákonač.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. TDI se vztahuje
na akci s názvem „Rekonstrukce chodníku Krakovany“ tzv. Chodník v Chaloupkách. Cena za
zabezpečení TDI je dodatkem č.1 stanovena na 20.000 Kč bez DPH a pokrývá prodloužený časový
horizont původní smlouvy do ukončení prací na chodníku.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 28.10.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce

3

Ověřitelé zápisu:

Josef Koláčný

Mgr. Roman Pecka
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