ZÁPIS č.42
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 25.4.2018 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, I. Formánková, Ing. J. Beneš, M. Čábelková, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl, P.
Dostál
Nepřítomni: L. Ouzká
Občané:
Hosté :
Schůzi zahájil starosta obce Josef Polák, zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je
oprávněna přijímat právoplatné usnesení. Dále byl stanoven:
Zapisovatel: Z. Nohejl
Ověřitelé zápisu: M. Čábelková, ing. J. Beneš
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 ( propachtování ) parcely č. 289/2 v k.ú. Božec
4. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „Externí pověřenec
s garancí“
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
6. Smlouva o dílo - S –styl s.r.o., Kolín
7. Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
8. Dotační program na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI
9. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.
10. Žádost o finanční příspěvek - Český červený kříž, Krakovany
11. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - IWW engeneering, s.r.o., Kroměříž
12. Česká pošta, s.p. – změna způsobu obsluhy v obci Krakovany
13. Projekt „Čistá obec Krakovany“ - upozornění OPŽP na nezpůsobilý výdaj
14. Provozní řád veřejného sportoviště - poplatek
15. Oprava pomníku padlých v Krakovanech
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 21.3.2018. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Pronájem ( propachtování ) parcely č. 289/2 v k.ú. Božec
ZO v souladu se schváleným záměrem ze dne 21.3.2018 schválilo pronájem (propachtování) parcely č.289/2
v k.ú. Božec. Parcela č.289/2 v k.ú. Božec má výměru 3 938m2. Jedná se o ornou půdu , která je využívána jako
pole. Shora uvedený pozemek budce pronajmut (propachtován) Robertu Moravcovi, Krakovany čp.160 v ceně
900 Kč za 1 hektar. Oboustranná výpovědní lhůta činí 5 let. Předmětný pozemek bude pronajmut (
propachtován) na dobu neurčitou. Nájemce ( pachtýř) bude vedle výše uvedené ceny hradit i zemědělskou daň.
Schváleno jednomyslně.
4/Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „Externí pověřenec s garancí“
ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „ Externího
pověřence s garancí“. Smlouva bude uzavřena ve smyslu čl.37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a rady č.
2016/679 ze dne 26.4.2016. Jedná se o tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů či „GDPR“. Smlouva
bude uzavřena mezi obcí Krakovany , jako objednatelem na straně jedné a společností Gepard services s.r.o.,
Praha , jako dodavatelem na straně druhé. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit pro objednatele

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Dále se dodavatel zavazuje na základě této smlouvy zajistit pro
objednatele interní audit souladu nakládání s osobními údaji s GDPR včetně příslušného poradenství. Tato
smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 24 kalendářních měsíců počínaje dnem jejího uzavření. Celková
cena je rozložena do pravidelných měsíčních splátek a činí 3 786,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
5/Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
ZO projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu. Shora uvedená smlouva bude uzavřena podle ustanovení §1785 a násl. a §1257 a násl. zákona č. 89/2012
Sb. v platném znění, k provedení ustanovení §25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. a podle zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako budoucím povinným na straně jedné a
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín , jako budoucím oprávněným na straně druhé. Předmětem této smlouvy je
sjednání podmínek pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parcela č. 265/1 v k.ú.
Krakovany. Budoucí oprávněný vybuduje na výše uvedeném pozemku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.
zařízení distribuční soustavy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává na 1000,Kč včetně DPH.
Schváleno jednomyslně.
6/Smlouva o dílo - S –styl s.r.o., Kolín
ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako
objednatelem na straně jedné a společností S- styl s.r.o., Kolín , jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem
smlouvy je prodej a montáž oken a dveří do tělocvičny v Krakovanech. Celková cena díla činí 57 346,-Kč včetně
DPH. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Termín dokončení díla je stanoven na 31.5.2018.
Schváleno jednomyslně.
7/Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Smlouva
bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako příkazcem na straně jedné a společností ARTENDR s.r.o., Ratboř,
jako příkazníkem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „
Výměnný pobyt - Krakovany“. Jedná se o výměnný pobyt dětí ze Slovenska a Polska v naší obci. Celková cena
za činnost uvedenou v předmětu smlouvy činí 10 000,-Kč včetně DPH.
ZO schválilo příkazní smlouvu se společností ARTENDR s.r.o. Ratboř jednomyslně.
8/Dotační program na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI
ZO projednalo informaci Středočeského kraje o možnosti zapojit se do dotačního programu na nákup a instalaci
techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI, který vyhlásila Evropská komise. V rámci výše uvedeného
programu může obec získat dotaci v hodnotě 15 000eur. Dotaci lze použít na vybudování nové veřejné WIFI
sítě. Základní podmínkou dotace je poskytování bezplatného WIFI připojení na veřejných místech ( např. obecní
úřad, knihovna, základní škola, tělocvična , hřiště, náves, park) s minimální rychlostí 30Mg/s a to po dobu 3 let.
ZO rozhodlo obec do výše uvedeného programu nezapojovat.
Schváleno jednomyslně.
9/Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.
ZO projednalo žádost Linky bezpečí , z.s. o finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na zajištění jejího provozu. ZO
po obsáhlé diskuzi rozhodlo shora uvedené žádosti nevyhovět. Dle názoru ZO má podobné činnosti podporovat
stát, nikoliv obce.
Schváleno jednomyslně.
10/Žádost o finanční příspěvek - Český červený kříž, Krakovany
ZO projednalo žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání karnevalu pro
děti z Krakovan. ZO rozhodlo poskytnout Českému červenému kříži na shora uvedený účel příspěvek ve výši
5 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
11/Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - IWW engeneering, s.r.o., Kroměříž
ZO projednalo a schválilo dohodu o ukončení smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi obcí
Krakovany, jako objednatelem na straně jedné a společností IWW engeneering s.r.o., Kroměříž, jako
zhotovitelem na straně druhé. Předmětem smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace včetně
položkového rozpočtu na akci „ Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany“. Zpracování předmětné

projektové dokumentace je těsně před dokončením a její zbývající část dokončí společnost B&Fint ,s.r.o.,
Kroměříž. Původní cena díla zůstane zachována. Uzavřením této dohody její účastníci stvrzují, že vůči sobě
nečiní žádné nároky ze smlouvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem schválilo ZO dohodu o ukončení
smlouvy o dílo mezi obcí Krakovany a společností IWW engeneering, s.r.o., Kroměříž jednomyslně. Zároveň
ZO jednomyslně schválilo ukončení veškeré spolupráce s konsorciem (skupinou) firem IWW z Kroměříže
ohledně získání dotace z EU na výstavbu místních komunikací.
12/Česká pošta, s.p. – změna způsobu obsluhy v obci Krakovany
Česká pošta , s.p. oznámila obci, že pro rok 2018 byla provozovna pošty v Krakovanech vybrána jako vhodná
pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner. V rámci výše uvedeného projektu by
provozovna pošty v Krakovanech přešla pod obec. Pro obec by z toho vyplynula povinnost hradit veškeré
náklady spojené s provozem pošty včetně mzdových nákladů. Zároveň by jako partner České pošty , s.p. plně
odpovídala za splnění veškerých zákonných požadavků spojených s provozem pošty v Krakovanech. Zde se
jedná například o pojištění veškerých rizik spojených s provozem poštovní pobočky. Obec by si musela rovněž
od České pošty s.p. pronajmout potřebné vybavení. Obec by dále musela mít zajištěného kvalifikovaného
pracovníka, který by zajistil provoz pošty v případě nemoci nebo dovolené zaměstnance provozujícího poštu.
Česká pošta s.p. by dostala v rámci projektu Pošta partner provoz pošty v obci paušální částkou 10 900,-kč
měsíčně plus částkou za transakce realizované na poště v obci během kalendářního měsíce. Z výše uvedeného
vyplývá, že obec by musela provoz pošty v Krakovanech dotovat částkou pohybující se od 15 000 do 30 000,Kč měsíčně. Stávající pracovnice pošty má úvazek na 25 hodin týdně. Vzhledem k této skutečnosti by mohla mít
úvazek na 15 hodin týdně u obce jako administrativní pracovnice obecního úřadu. Zachování pošty v obci a
výpomoc zaměstnance pošty na obecním úřadě by byla jedinou výhodou projektu Pošta Partner. Pošta by se
musela rovněž přestěhovat do skromnějších prostor. Například do prostoru stávajícího kadeřnictví v tělocvičně.
ZO po zvážení všech výše uvedených okolností rozhodlo přenechat rozhodnutí o projektu Pošta Partner
zastupitelstvu zvolenému v říjnu 2018.
13/Projekt „Čistá obec Krakovany“ - upozornění OPŽP na nezpůsobilý výdaj
Obec obdržela dopis od ředitele Sekce řízení OPŽP Mgr. Martina Kubici. Jmenovaný ve svém dopise
upozorňuje, že pořízení víceúčelového stroje (traktor, malotraktor apod. ) v rámci projektu „ Čistá obec
Krakovany“ je nezpůsobilým výdajem. V rámci dotačního projektu „ Čistá obec Krakovany“ měla obec získat
techniku (strojní vybavení) na sběr a svoz bioodpadu. Vzhledem k tomu, že obec nemůže získat z OPŽP dotační
prostředky na zakoupení shora uvedené víceúčelové techniky dostala by se obtíží spojených s plněním podmínek
předmětného dotačního programu v oblasti sběru a svozu bioodpadu. Na základě těchto skutečností rozhodlo ZO
pokračovat v projektu „Čistá obec Krakovany“ pouze v případě možnosti pořízení víceúčelového stroje
( traktor, malotraktor apod.) z dotačních prostředků OPŽP..
Schváleno jednomyslně.
14/Provozní řád veřejného sportoviště - poplatek
Zastupitel obce Mgr. Roman Pecka seznámil ZO s ústní stížností Mgr. Kateřiny Folprechtové, Krakovany 87.
Jmenovaná si stěžuje na ustanovení bodu 9 Provozního řádu veřejného sportoviště – kurtu Krakovany. Provozní
řád shora uvedeného sportoviště stanovuje v bodě 9 poplatky za pronájem výše uvedeného zařízení. Za výukové
kurzy je v devátém bodě provozního řádu stanoven poplatek ve výši 150,-Kč / hodinu. Stěžovatelka žádá ZO o
zrušení poplatku za výukové kurzy pro děti z Krakovan a Božce. Konkrétně se jedná o výukové kurzy tenisu.
Jmenovaná svoji žádost odůvodňuje tím, že trenérovi výukového kurzu tenisu po zaplacení pronájmu kurtu
zůstane z prostředků získaných od rodičů za výuku dětí nepřiměřeně nízká částka. Nutno podotknout, že částka
za pronájem kurtu je nejnižší v širokém okolí. ZO žádost obsáhle projednalo a po zvážení všech skutečností
rozhodlo žádosti vyhovět z důvodu naplnění dotačních podmínek. S platností od 1.5.2018 jsou zrušeny poplatky
za pronájem kurtu pro všechny uživatele.
Schváleno jednohlasně.
15/Oprava pomníku padlých v Krakovanech
ZO projednalo případnou opravu nebo rekonstrukci pomníku padlých v Krakovanech. Pomník padlých je dle
vyjádření znalců ve velmi špatném stavu a dobu jeho životnosti odhadují maximálně na dva nebo tři roky. Znalci
navrhují vybudovat pomník nový ze žuly nebo pískovce. Nový pomník by měl být replikou stávajícího
zhotoveného v roce 1923. Konkrétní alternativní nabídka bude předložena obci nejpozději do konce května
letošního roku. V případě schválení nabídky by vlastní rekonstrukce pomníku byla realizována v roce 2019. ZO
konstatovalo, že opravu pomníku je nutné vzhledem k jeho stavu provést. Konečné rozhodnutí učiní ZO po
obdržení konkrétní alternativní nabídky na rekonstrukci pomníku.
Schváleno jednomyslně.

zapsáno: 27.4.2018

M. Čábelková
ověřitelé zápisu
Ing. J. Beneš
ověřitelé zápisu

J. Polák
starosta obce

