ZÁPIS č. 14
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 20.11.2019 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: Ondřej Beneš, Zdeněk Neruda
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Pronájem (pacht) parcela č. 64/8 a 891/1 kú Krakovany
4. Rozpočet na rok 2020
5. Dlouhodobý výhled rozpočtu 2021-2023
6. Havárie čerpací stanice – řepná skládka
7. Inventarizace majetku obce za rok 2019
8. Kupní smlouva – J. K., Sadová, Týnec nad Labem
9. Koše nejen pro psy
10. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
11. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
12. Žádost o finanční příspěvek kynologové Mikulášské závody
13. Koncert v kostele
14. Vánoční balíčky pro seniory
15. Reklamace obsahu velkoobjemového a nebezpečného svozu
16. Usnesení č.16/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů
17. Usnesení č. 17/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o místním poplatku ze
psů
18. Usnesení č. 18/2019 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
19. Usnesení č. 19/2019 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok
2020
20. Usnesení č. 20/2019 – Dodatek č.1 SOD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
21. Plán financování a obnovy na období 2019-2028, Energie AG Kolín
22. Rozpočtová změna č. 5
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
22.10.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
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Schváleno jednomyslně.
3/ Pronájem (pacht) parcela č. 64/8 a 891/1 kú Krakovany
ZO v souladu se schváleným záměrem ze dne 22.10.2019 projednalo a schválilo pronájem (pacht)
p. D. T., Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
4/ Schválení rozpočtu na rok 2020
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet byl schválen jako schodkový,
závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek 6 272 000 se dorovnává financováním v podobě zůstatku
z předešlého roku. Obec již nesplácí žádné úvěrové splátky a půjčky. Příjmová část rozpočtu činí
12 380 500,-Kč, výdajová 18 652 500,-Kč. ZO zároveň schválilo odpisový plán majetku pro rok
2020.
Schváleno jednomyslně.
5 Dlouhodobý výhled rozpočtu 2021- 2023
Dlouhodobý rozpočtový výhled je vypracován jako pomocný prostředek pro plánování hospodaření
obce, jelikož není možné tyto informace zcela přesně a objektivně stanovit. Dlouhodobý rozpočtový
výhled je již zpracován podle novely RUD zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
Dlouhodobý rozpočtový výhled je vypracován na roky 2021 – 2023. Vychází se z výsledku rozboru
hospodaření za rok 2019, dále bylo přihlíženo k inflaci a předpokládaným nárůstům cen za různé
služby a dále byly zohledněné přidělené dotace v roce 2019. Byly zhruba odhadnuty náklady na
chod školního zařízení a to z důvodu toho, že není znám ani dán přesný počet žáků. Z výše
uvedených důvodů má tento rozpočtový výhled charakter pouze pomocný při plánování hospodaření
obce. Úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu obce Krakovany bude konána po výsledcích
jednotlivých let, nebo při změně skutečností, jako je přidělení dotace.
Schváleno jednomyslně.
6/ Havárie čerpací stanice – řepná skládka
ZO projednalo a schválilo rekonstrukci čerpací stanice řepná skládka. Jedná se o nejstarší čerpací
stanici, oprava byla plánovaná na rok 2020, ale vyřeší se promtně. Při poruše čerpadla dne
12.11.2019 a následně i 17.11.2019, které bylo ucpáno od vlhčených ubrousků došlo k výluce na
funkčnosti čerpací stanice. Tato se naplnila a protože splašky neměli kam odtékat, trubkami se vrátili
do nejbližšího domu. Kde vznikla pojistná událost p.S., Krakovany. Tuto řeší OÚ ve spolupráci
s provozovatelem čerpací stanice a pojišťovnou Kooperativa.
Schváleno jednomyslně.
7/ Inventarizace majetku obce za rok 2019
ZO schválilo provedení inventarizace majetku obce a plán inventur na rok 2019. Inventarizace
majetku obce bude provedena podle plánu inventur. ZO rozhodlo, že inventarizaci majetku obce
provede inventarizační komise v následujícím složení:
Předseda:
Členové komise:

Zdeněk Nohejl
Ilona Formánková
Ing. Daniela Nohejlová
Martina Douděrová – účetní obce
Luboš Kubíček – pracovník obce

Inventarizace majetku bude provedena k datu 31.12.2019.
Schváleno jednomyslně.
8/ Kupní smlouva – J.K., Zahradní, Týnec nad Labem
2

ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné
jako kupující a J.K., Sadová, Týnec nad Labem na straně druhé jako prodávajícím. Obec Krakovany
kupní smlouvou nabyde dle nového geometrického plánu č. 766-272/2019 ze dne 7.9.2019
zpracovaného Ing. Liborem Mackem díl b a díl c o rozměrech 31 m2 a 258m2, které vznikly
oddělením z původní parcely č. 858/2 kú Krakovany. Cena za 1/m2 činí 280,-Kč.
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 22.10.2019 projednalo prodej dílu e = 8m2 p. J.K., což
řeší kapitola IV. Výše uvedené smlouvy jako samostatný bod. Cena za 1/m2 činí 280,-Kč.
Koupě dílu b a c je důležitá pro vybudování intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV).
Schváleno jednomyslně.
9/ Koše nejen pro psy
ZO projednalo a schválilo pořízení odpadkových košů, které půjdou použít i pro psí exkrementy.
Množství a realizaci zařídí starostka obce ve spolupráci s OÚ, limit činí 50.000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
10/ Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností ČEZ ESCO, a.s. na straně jedné jako
obchodník a obcí Krakovany na straně druhé jako zákazník. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a
to od 1.1.2020-31.12.2021. Cena služby činí 611,00 Kč/MWh.
Schváleno jednomyslně.
11/ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností ČEZ ESCO, a.s. na straně jedné jako
obchodník a obcí Krakovany na straně druhé jako zákazník. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a
to od 1.2.2020-31.12.2021. Cena služby se liší dle jednotlivých tarifů viz smlouva. ZO bere na
vědomí, že došlo ke skokovému zdražení, které se projevilo na celém obchodním trhu. Tato
záležitost byla zohledněna i v plánování rozpočtu, kde příslušná kapitola nejen VO byla navýšena.
Schváleno jednomyslně.
12/ Žádost o finanční příspěvek – Kynologický klub Krakovany
ZO projednalo žádost Kynologického klubu o finanční příspěvek na pořádání tradičního
Mikulášského závodu, který se bude konat v sobotu 30.11.2019.
ZO schválilo přispět na tuto akci částkou ve výši 5 000,-Kč. Tato částka bude obecnímu úřadu
vyúčtována do 31.12.2019 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
13/ Adventní koncert v kostele
ZO projednalo a schválilo, že finančně zajistí adventní koncert, který se bude konat v neděli
8.12.2019 od 15 hod v místním evangelickém kostele. Vystoupí děti ze ZŠ Krakovany se hrou na
flétnu pod vedením paní učitelky Polákové a následně vystoupí uskupení Hudba s radostí
s adventním koncertem. ZO pověřilo organizací starostku obce. Veškerý výtěžek z dobrovolného
vstupného bude použit na rekonstrukci kostela.
Schváleno jednomyslně.
14/ Vánoční balíčky pro seniory
ZO rozhodlo obdarovat u příležitosti vánoc nejstarší občany (80.let a výše) dárkovým balíčkem
v hodnotě 300,-Kč. Distribuci balíčků zajistí členové sociálního výboru.
Schváleno jednomyslně.
15/ Reklamace obsahu velkoobjemového a nebezpečného svozu
ZO projednalo stížnost zaslanou svozovou společností SOP, a.s. na špatné třídění nebezpečného a
velkoobjemového odpadu, který v naší obci proběhl dne 2.11.2019. Lidé nedodržují nastavená
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pravidla a nechávají v útrobách lednic, mrazáků, sporáků např. léky a jiný vytříděný nebezpečný
odpad. Což je samozřejmě velká komplikace při likvidaci odpadu a zejména z pohledu nové
legislativy, že nebezpečný odpad se hned při převzetí on-line eviduje. Pokud se bude situace
opakovat bude se muset vyvodit závěr např. změna svozu, že by se vzlášť vyvážel velkoobjemový
odpad v jiný den třeba nebezpečný. Což není zajímavá varianta pro nikoho.
ZO bere na vědomí
16/ Usnesení č.16/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů,
která v plném rozsahu nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů.
Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2020 a nemění se výše poplatků, ale legislativní parametry.
Schváleno jednomyslně.
17/ Usnesení č. 17/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o místním poplatku ze
psů
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, která
v plném rozsahu nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze psů.
Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2020 a nemění se výše poplatků, ale legislativní parametry.
Schváleno jednomyslně.
18/ Usnesení č. 18/2019 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, která v plném rozsahu nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2020 a
nemění se výše poplatků, ale legislativní parametry.
Schváleno jednomyslně.
19/ Usnesení č. 19/2019 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok
2020
ZO projednalo a schválilo Usnesením č. 19/2019 ze dne 20.11.2019 zaslaný návrh kalkulace
vodného a stočného s účinností od 1.1.2020. Cena vodného se zvýší o 0,5% z 43,17Kč/m3 na 43,42
Kč/m3 bez DPH. Cena stočného zůstává beze změny 37,84 Kč/m3 bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
20/ Usnesení č. 20/2019 – Dodatek č.1 SOD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Bezbariérový chodník při silnici
č.327/13, obec Krakovany“ (tzv. Chodník v Chaloupkách). Obec Krakovany na straně jedné jako
objednatel a DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. na straně druhé jako zhotovitel (vybrán
výběrovým řízením). Tímto dodatkem se ponižuje cena díla o 83.062,44 bez DPH. Konečná cena
díla dle dodatku č.1 tak činí 2.169.237,60 bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
21 Plán financování a obnovy na období 2019-2028, Energie AG Kolín
ZO projednalo a schválilo Plán financování a obnovy na období 2019-2028, který připravila firma
Energie AG Kolín (dříve VODOS Kolín) ve spolupráci s OÚ.
Schváleno jednomyslně.
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22/ Rozpočtová změna č. 5
ZO projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno dne: 26.11.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Zdeněk Neruda
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