ZÁPIS č.43
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 31.5.2018 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, L. Ouzká , I. Formánková, Ing. J. Beneš, M. Čábelková, Mgr. R. Pecka, Z.
Nohejl P. Dostál
Nepřítomni:
Občané: ing. Martina Kopencová
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: Mgr. Roman Pecka, Pavel Dostál
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Schválení počtu členů nového zastupitelstva obce
4. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS , s.r.o., Kolín
5. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019
6. Vítání občánků - finanční dar obce
7. Žádost o finanční dar - „ Školkohry – děti v pohybu“
8. Tělocvična – pomocné a dokončovací práce
9. Smlouva o dílo - Ing. Vojtěch Řihák – COMTECH, Kroměříž
10. Nový systém svozu plastů od roku 2019
11. Obsazení místa praktického lékaře pro dospělé s výhledem do budoucna
12. Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku
13. Slavnostní otevření tělocvičny
14. Záměr na prodej pozemků
15. Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany
16. Smlouva - Ing. Jakub Kára, Praha
17. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Zálabí
1/Schválení programu
Program schůze zastupitelstva obce byl schválen jednomyslně.
2/Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
Ověřitelé zápisu provedli kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané dne 25.4.2018. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Schválení počtu členů nového zastupitelstva obce
ZO projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce vzešlého z komunálních voleb konaných v říjnu
letošního roku. Počet členů nového zastupitelstva obce byl stanoven na 9.
Schváleno jednomyslně.
4/Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS , s.r.o., Kolín
ZO projednalo Roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2017 včetně doporučených
nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu a kanalizace. Provozovatelem výše uvedené
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce je společnost VODOS ,s.r.o., Kolín . Pitnou vodu odebírá
837 obyvatel. V roce 2017 nebyla na vodovodní sítí zjištěna žádná porucha. Na kanalizaci je napojeno 933
obyvatel. V roce 2017 nebyla na kanalizační sítí zjištěna žádná porucha. Celkem bylo v roce 2017 fakturováno
12 357m3pitné vody a 27 453m3 odpadní vody. Cena vodného v roce 2017 činila 41,13 Kč/m3 bez DPH a cena

stočného činila v minulém roce 35,98Kč/m3 bez DPH. Kvalita pitné vody byla kontrolována v souladu
s provozním řádem a odpovídala normám zákona č. 252/2004 Sb.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
5/ Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky PO ZŠ a MŠ Krakovany, Mgr. Jitky Holíkové o udělení výjimky
z počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2018/2019. Konkrétně se jedná o udělení výjimky pro II. oddělení
z počtu 24 dětí na počet 28 dětí.
Schváleno jednomyslně.
6/Vítání občánků - finanční dar obce
ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru obce malým občánkům. Každému ze sedmi občánků obce
bude poskytnut finanční dar ve výši 1 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
7/Žádost o finanční dar - „ Školkohry – děti v pohybu“
ZO projednalo žádost MAS Zálabí o poskytnutí finančního daru na konání VI. ročníku projektu „ Školkohry –
děti v pohybu“. Konkrétně bude případný dar obce využit na organizaci akce – projektu. ZO rozhodlo
poskytnout na shora uvedený účel finanční dar ve výši 3 000,-Kč . Zároveň ZO schválilo darovací smlouvu na
základě které bude výše uvedeny finanční dar poskytnut.
Schváleno jednomyslně.
8/Tělocvična – pomocné a dokončovací práce
ZO projednalo a schválilo dokončovací práce v tělocvičně. Pomocné a dokončovací práce prováděla četa pana
Demetera. Pomocné a dokončovací práce zahrnovaly vyklizení nářaďovny včetně vymalování místností,
zhotovení průrazů včetně instalace ventilačního zařízení za účelem odvětrání obou šaten, instalaci parapetů na
vnější straně severní stěny tělocvičny, podbetonování pod parapetama, začištění dvou oken v kadeřnictví ,
vymalování obou šaten včetně vystěhování starého vybavení , vymalování v kadeřnictví, oprava soklů fasády a
další drobné udržovací práce. Uvedené práce si vyžádaly náklady v celkové výši 38 163,-Kč včetně DPH.
Schváleno jednomyslně.
9/Smlouva o dílo - Ing. Vojtěch Řihák – COMTECH, Kroměříž
ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo uzavřenou dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v současně platném znění. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako objednatelem na straně jedné a
Ing. Vojtěchem Řihákem - COMTECH, Kroměříž , jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem smlouvy je
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „ Rekonstrukce místních komunikací
v obci Krakovany“ včetně zajištění kompletního inženýrinku. Celková cena byla stanovena v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb. a na základě cenové nabídky a činí 150 000,-Kč včetně DPH. Záruční doba na dílo
činí 24 měsíců. termín dokončení díla je stanoven na 31.7.2018.
Schváleno jednomyslně.
10/Nový systém svozu plastů od roku 2019
ZO projednalo a schválilo nový systém svozu plastů od roku 2019. Nový systém sběru plastů bude spočívat
v zavedení popelnic na plasty. Popelnicemi na plasty budou za úplatu vybaveny všechny domácnosti k 1.1.2019.
Důvodem změny systému sběru plastů jsou téměř celoročně přeplněny kontejnery na plasty na všech místech
sběru tříděného odpadu v obci. Uvedená situace je přinejmenším z části způsobena nedisciplinovaností občanů,
kteří plasty před uložením do kontejnerů „nemačkají“. Kontejnery rovněž z části plní cizí občané projíždějící
obcí. Od nového systému si obec slibuje větší pořádek v obci a zároveň i z přehlednění celého systému sběru
tříděného odpadu. Na základě schválené změny systému sběru plastů v obci bude vydána nová obecně závazná
vyhláška o odpadech.
Proti : L. Podlešáková
pro: J. Polák, Z. Nohejl. Mgr. R. Pecka, Ing. J. Beneš, P. Dostál, M. Čábelková, I. Formánková, L. Ouzká
11/Obsazení místa praktického lékaře pro dospělé s výhledem do budoucna
ZO projednalo obsazení místa praktického lékaře pro dospělé s výhledem do budoucna. Problematika byla
projednána v návaznosti na dotaz mladého lékaře hledajícího obvod pro svoji praxi s tím, že by mu lékař
odcházející do důchodu dělal ještě určitou dobu školitele. Stávající obvodní lékař MUDr. Kučera k uvedené
problematice obci sdělil, že bude mladého lékaře kontaktovat. Mladému lékaři je ochoten dělat školitele a
v případě vzájemné dohody mu v budoucnu předal svůj obvod. Rovněž mu hodlá nabídnout v Týnci nad Labem
byt. ZO vzalo informaci s uspokojením na vědomí.

12/Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku
ZO projednalo a schválilo program návštěvy z partnerských obcí Krakovany na Slovensku a z gminy Popielów
v Polsku. Návštěva se uskuteční ve dnech 29.6.až 1.7.2018. Z Krakovan na Slovensku přijede opět po čtyřech
letech „velká autobusová návštěva“. Organizačně návštěvu zajistí členové výboru pro kulturu a partnerské
vztahy ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu. Ekonomicky bude návštěva zajištěna z příslušné kapitoly
rozpočtu obce. ZO rovněž projednalo pozvání z partnerské obce Krakovany na Slovensku na tradiční folklorní
slavnosti konané ve dnech 22. až 24.6.2018. Ve stejném termínu se v naší obci konají oslavy 90ti let založení
fotbalového oddílu SK Krakovany. Z tohoto důvodu rozhodlo ZO požádat partnery z Krakovan na Slovensku o
změnu termínu návštěvy.
Schváleno jednomyslně.
13/Slavnostní otevření tělocvičny
ZO projednalo slavnostní otevření tělocvičny. Otevření tělocvičny se uskuteční v pátek 1.6.2018od 10.00 hodin.
Otevření tělocvičny se vedle zástupců dodavatele a pozvaných hostů zúčastní i občané Krakovan a Božce.
Otevření sportovní haly bezprostředně navazuje na dokončení stavebních prací spočívajících hlavně ve výměně
podlahové krytiny a zateplení budovy. Rovněž byla provedena oprava sociálního zařízení včetně odvětrání šaten.
Na výměnu podlahové krytiny a související práce získala obec dotaci od MMR ve výši 1 188 000,-Kč.
Tělocvična bude prioritně využívána dětmi ze základní a mateřské školy. Děti ze ZŠ a MŠ Krakovany budou
tělocvičnu využívat zdarma. Občané Krakovan a Božce budou hradit v tělocvičně poplatek ve výši 100,-Kč za
hodinu. Občané ostatních obcí budou za tělocvičnu hradit poplatek ve výši 200,-kč za hodinu.
ZO schválilo poplatek za využívání tělocvičny jednomyslně a zároveň vyjádřilo spokojenost s pracemi
provedenými v tělocvičně během této akce.
14/Záměr na prodej pozemků
ZO schválilo záměr na prodej parcely č. 978/2 v k.ú. Krakovany o výměře 152m2 a na prodej parcely č. 981/2
v k.ú,. Krakovany o výměře 1083 m2.
15/ Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany
ZO projednalo podání žádosti o dotaci z MV na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany.
Dotace z MV na pořízení nového dopravního automobilu může dosáhnout až na 70% celkových nákladů
maximálně však 450 000,-Kč. Pokud obec získá dotaci z MV může požádat Středočeský kraj o dotaci ve výši
300 000,-Kč na spolufinancování pořízení nového dopravního automobilu. Ve schváleném rozpočtu obce je na
pořízení dopravního automobilu pro SDH Krakovany vyčleněna částka ve výši 350 000,-Kč. Hmotnost
automobilu nepřesahuje 3 500kg. Automobil v základním provedení je vybaven kabinou se sedadly pro nejméně
8 osob. Automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.
Dopravní automobil v základním provedení umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na míso zásahu nebo
přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly, není vybaven vestavěnou
hasící technologií ani pevnými úchyty pro její stálé umístění.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany
jednomyslně.
16/Smlouva - Ing. Jakub Kára, Praha
ZO projednalo a schválilo smlouvu uzavřenou dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany , jako objednatelem na straně jedné a ing.
Jakubem Károu, Praha, jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci
z MV na „Pořízení nového dopravního automobilu“. Dopravní automobil je určen pro JSDH Krakovany.
Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy činí 20 000,-Kč včetně DPH. Pokud Řídící výbor MV neschválí
žádost o dotaci, faktura na shora uvedenou částku nebude vystavena.
ZO schvaluje smlouvu s ing. Jakubem Károu a podání žádosti o dotaci jednomyslně.
17/Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Zálabí
ZO projednalo podání žádosti o dotaci z „ Programu rozvoje venkova“ na opatření k posílení rekreační funkce
lesa. Žádost poskytuje SZIF prostřednictvím MAS Zálabí. Předpokládané náklady akce činí cca 400 000,-Kč bez
DPH. Žadatel musí nejprve celou akci předfinancovat a po jejím schválení mu bude poskytovatelem dotace
proplacena v 100% výši. Dotaci lze vedle opatření k posílení rekreační funkce lesa použít na značení ,výstavbu a
rekonstrukci stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, fitness prvků, výstavbu herních a
naučných stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor a zařízení k odkládání odpadků. V případě získání
dotace bude akce realizována o obecním lese u kynologického cvičiště a v bývalém „kovářově lese“.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova“ na opatření k posílení rekreační funkce lesa
jednomyslně.. Žádost bude podána prostřednictvím MAS Zálabí , z.s.

zapsáno : 4.6.2018
ověřitelé zápisu:

Mgr. R. Pecka

ověřitelé zápisu :

P. Dostál

Josef Polák
starosta obce

