ZÁPIS č.44
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 20.6.2018 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: R. Kulhavá, M. Kopencová, V. Chmelíková, J. Koláčný ml., L. Dostál, E. Benešová
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: L. Podlešáková, I. Formánková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Audit hospodaření obce za rok 2017 a závěrečný účet obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany
4. Navýšení akumulačního objemu ATS – cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
5. Výběrové řízení - Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
6. Lávka pro pěší pře Labe ve Chvaleticích - žádost o příspěvek na zajištění kontrol a odstranění
zjištěných závad
7. Audit hospodaření SOT za rok 2017 a závěrečný účet SOT
8. Žádost o zaměstnání - Pavel Nohejl, Krakovany 241
9. Havarijní stav - místní komunikace k domu čp.21 v Božci
10. Usnesení č.2/2018 – Dodatek č. 2/2018 k smlouvě o odvozu odpadu
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 31.5.2018. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Audit hospodaření obce za rok 2017 a závěrečný účet obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany
ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce spolu se závěrečným účtem obce za rok 2017.
Přezkoumání hospodaření obce provedli dne 21.12.2017 a 13.3.2018 pracovníci Odboru kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a návrh Závěrečného účtu obce za
rok 2017 byly před projednáním v ZO zveřejněny v souladu se zákonem na úřední desce a elektronické úřední
desce obce Krakovany. Zpráva konstatuje, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. ZO vyjádřilo souhlas
s hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad a zároveň schválilo závěrečný účet obce za výše uvedený
kalendářní rok. Zároveň ZO schválilo závěrečný účet PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2017.
Schváleno jednomyslně.
4/ Navýšení akumulačního objemu ATS – cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
ZO projednalo cenovou nabídku ing. Romana Nešpora – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY, Kolín, na
zpracování projektové dokumentace. Předmětná projektová dokumentace řeší navýšení akumulačního objemu
stávající ATS. Nabídková cena na zpracování projektové dokumentace spojené s navýšením akumulačního
objemu stávající ATS činí 49 000,- Kč včetně DPH.
ZO nabídkovou cenu na zpracování projektové dokumentace schválilo jednomyslně.
5/Výběrové řízení - Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady

V souladu s usnesením ZO ze dne 29.8.2017 provedla společnost KONCEDO, s.r.o., Hradec Králové v rámci
projektu s názvem „Čistá obec Krakovany“ výběrové řízení na dodávku kolového stroje pro manipulaci
s bioodpady. Projekt s názvem „ Čistá obec Krakovany“ získal dotaci z OPŽP. V rámci výběrového řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu zvítězila společnost ARTE, spol. s.r.o. se sídlem Banskobystrická 2080/11,
160 00 Praha 6. Výše uvedená společnost předložila nabídkovou cenu ve výši 1 397 000,-Kč bez DPH.
ZO schválilo „ Výběr dodavatele kolového stroje pro manipulaci s bioodpady“ jednomyslně.
6/Lávka pro pěší pře Labe ve Chvaleticích - žádost o příspěvek na zajištění kontrol a odstranění
zjištěných závad
ZO projednalo žádost města Chvaletice o finanční příspěvek na zajištění kontrol lávky pro pěší pře Labe ve
Chvaleticích a odstranění zjištěných závad. Město Chvaletice svoji žádost odůvodňuje tím, že lávku využívají při
cestě do zaměstnání občané Krakovany. ZO po obsáhlé diskuzi rozhodlo žádosti vyhovět a poskytnout na
kontrolu i údržbu předmětné lávky částku ve výši 10 000,-Kč.
7/Audit hospodaření SOT za rok 2017 a závěrečný účet SOT
ZO vzalo na vědomí audit hospodaření SOT za rok 2017. Během auditu nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. ZO rovněž vzalo na vědomí závěrečný účet SOT.
8/Žádost o zaměstnání - Pavel Nohejl, Krakovany 241
ZO projednalo žádost Pavla Nohejla , Krakovany 241 o zaměstnání s nástupem k 1.8.2018. Jmenovaný je
ochotný pracovat v obecní četě za státem stanovenou minimální mzdu. Příspěvek z Úřadu práce na jeho
zaměstnání obec získá. Jmenovaný je držitelem řidičského oprávnění skupiny B,C a E. Vzhledem k jeho
kvalifikaci a perspektivnosti ZO rozhodlo přijmout jmenovaného na VPP od 1.8.2018. Zařazen bude do pracovní
čety vykonávající veřejně prospěšné práce.
Schváleno jednomyslně.
9/Havarijní stav - místní komunikace k domu čp.21 v Božci
ZO projednalo havarijní stav místní komunikace k domu čp.21 v Božci. Jedná se o rodinný dům Aloise
Ouzkého. Místní komunikace k domu čp. 21 v Božci je po posledních přívalových deštích podemleta vodou a
hrozí její zborcení. Z tohoto důvodu je nutné opravu provést okamžitě. V současné době zpracovává ing. Krásný
projektovou dokumentaci opravy spočívající ve vybudování opěrné zdi pod předmětnou místní komunikací
včetně betonového žlabu, který bude odvádět dešťovou vodu z výše uvedeného prostoru. Ihned po zpracování
projektové dokumentace a ohlášení stavby budou zahájeny práce na odstranění havarijního stavu. Pří zadání
práce se bude vycházet z položkového rozpočtu, který bude součástí projektové dokumentace. ZO rozhodlo
vypsat na zakázku nabídkové řízení.
Schváleno jednomyslně.
10/Usnesení č.2/2018 – Dodatek č. 2/2018 k smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2/2018 k Smlouvě č. 42/02 o odvozu odpadu uzavřený mezi obcí
Krakovany a svozovou společností SOP a.s. Přelouč. Dodatek č.2/2018 reaguje na umístění druhého kontejneru
na plasty na svozovém místě u školy k 1.7.2018. Od uvedeného data se z výše uvedeného důvodu navyšuje
poplatek za sběr a svoz vytříděných odpadů z 154 Kč na trvale žijícího obyvatele a kalendářní rok na 167 Kč na
trvale žijícího obyvatele a kalendářní rok. Ostatní ustanovení smlouvy včetně Dodatku č. 1/2018 zůstávají beze
změny.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno : 22.6.2018

Ludmila Podlešáková
ověřitel zápisu

Ilona Formánková
ověřitel zápisu

Josef Polák
starosta obce

