ZÁPIS č. 3
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 26.11. 2014 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, Z. Nohejl, M. Čábelková , Ing. J. Beneš, L. Ouzká, I. Formánková, Mgr.
Roman Pecka
Nepřítomni: P. Dostál
Občané:
Hosté : Dr. Marek Semerád
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: Ing. J. Beneš, L. Podlešáková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze ZO
3. Schválení výstavby druhé etapy kanalizace Krakovany- Božec, včetně časového harmonogramu a
způsobu financování
4. Odměny a příplatky členů ZO
5. Prosakování hráze požárního haltýře - místní šetření
6. Odkoupení kurtu od SK Krakovany
7. Rekonstrukce kurtu včetně položení umělého trávníku
8. Školní kuchyně - nákup elektrického varného kotle
9. Umístění kontejnerů na tříděný odpad v dolní části obce
10. Neplatiči poplatku za svoz TKO
11. Hostinec U Rohlíčků – informace
12. Záměr na prodej pozemku
Jednání:
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 11.11.2014. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Schválení výstavby druhé etapy kanalizace Krakovany- Božec, včetně časového harmonogramu a
způsobu financování
ZO za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje pro životní prostředí Dr. Marka Semeráda, projednalo
výstavbu druhé etapy kanalizace Krakovany - Božec včetně časového harmonogramu a způsobu financování.
ZO rozhodlo zahájit práce v roce 2015 ihned, jak to dovolí klimatické podmínky. Vítěz výběrového řízení
společnost Dopravní stavby Bohemia a.s., Zásmuky přistoupila na dohodu stanovující splatnost faktur za výše
uvedenou akci na 31.8.2015. Náměstek hejtmana zastupitelstvu obce sdělil, že k datu splatnosti faktur bude mít
obec na základě smlouvy o přidělení dotace uzavřené s krajem na účtě dotaci ve výši 5 416 000,-Kč, která
pokrývá 90% celkových nákladů včetně DPH. Obec musí k datu splatnosti faktur uhradit spoluúčast ve výši
581 136,08 Kč, která pokrývá 10% celkových nákladů včetně DPH. Celkové náklady na výstavbu druhé etapy
kanalizace Krakovany – Božec činí 5 997 136,08 Kč včetně DPH.
Výstavba druhé etapy kanalizace Krakovany - Božec včetně časového harmonogramu a způsobu financování
byla schválena jednomyslně.
4/Odměny a příplatky členů ZO

ZO v souladu s přílohou č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. projednalo a schválilo odměny svých členů s platností
od 1.1.2015 následně:
Odměna starosty obce byla k 1.1.2015 stanovena výše uvedeným nařízením vlády.
Místostarosta obce
- 8 854,-Kč brutto.
předsedové výborů ZO
- 1 060 ,-Kč brutto
schváleno jednomyslně.
5/Prosakování hráze požárního haltýře - místní šetření
Na základě usnesení ZO z minulé schůze konané dne 11.11.2014 provedl místostarosta obce Zdeněk Nohejl za
účasti bývalého předsedy rybářského spolku v Krakovanech Josefa Trojana místní šetření na požárním haltýři u
Předveského potoka. Účelem místního šetření bylo zjištění příčiny průsaku hráze požárního haltýře do
Předveského potoka. Během místního šetření bylo zjištěno, že se nejedná o průsak hráze do Předveského potoka.
Údajný průsak hráze zjištěný Povodím Labe je způsobený vytékáním vody z trubky, která slouží jako záložní
varianta pro napouštění požárního haltýře. Během příštího roku bude část trubky odkryta za účelem provedení
kontroly její funkčnosti. ZO vzalo výsledek místního šetření na vědomí.
6/Odkoupení kurtu od SK Krakovany
Na základě jednání starosta obce s předsedou TJ SK Krakovany Vlastimilem Šlechtou ZO projednalo odkoupení
víceúčelového sportovního kurtu za symbolickou cenu 100,-Kč. TJ SK Krakovany není dle vyjádření svého
předsedy schopen zajistit údržbu kurtu nebo získat dotaci na jeho rekonstrukci. ZO schválilo odkoupení kurtu
obcí za výše uvedenou symbolickou cenu. Kurt bude odkoupen včetně pozemku na kterém je dislokován.
Poplatky spojené s převodem kurtu a sepsáním kupní smlouvy uhradí obec.
ZO schválilo odkoupení víceúčelového sportovního kurtu od TJ SK Krakovany za symbolickou cenu 100,-Kč
jednomyslně.
7/Rekonstrukce kurtu včetně položení umělého trávníku
ZO projednalo nabídku společnosti Linhart spol. s.r.o. Stará Boleslav na rekonstrukci sportovního víceúčelového
kurtu včetně položení umělého trávníku. Rekonstrukce by spočívala ve zvodopropustnění podkladu a osazení
pouzder na nové sloupky včetně demolice původních. Následně by došlo k položení umělého trávníku včetně
lajnování a zásyp křemičitým pískem. Nabídková cena na shora uvedené práce činí 378 914,-Kč včetně DPH.
ZO schválilo realizaci akce v roce 2015 pouze v případě získání krajské nebo státní dotace.
Rekonstrukce kurtu včetně položení umělého trávníku byla schválena ZO pouze v případě získání krajské nebo
státní dotace jednomyslně.
8/Školní kuchyně - nákup elektrického varného kotle
ZO projednalo požadavek vedoucí školní kuchyně na nákup nového elektrického varného kotle. Starý kotel je
dlouhodobě nepoužitelný. Společnost GASTRO Krajník s.r.o. předložila nabídkovou cenu na elektrický varný
kotel v celkové výši 106 892,-Kč včetně DPH. ZO nákup elektrického varného kotle schválilo. Nabídka výše
uvedené společnosti bude přiložena k tomuto zápisu.
ZO schválilo nákup elektrického varného kotle jednomyslně.
9/Umístění kontejnerů na tříděný odpad v dolní části Krakovan
ZO na základě požadavků občanů projednalo umístění kontejnerů na tříděný odpad v dolní části Krakovan.
Umístění kompletního „hnízda“ (sady) kontejnerů na tříděný odpad v dolní části Krakovan by si dle vyjádření
svozové společnosti SOP Přelouč vyžádalo náklady ve výši cca 8 000,-Kč za kalendářní rok. ZO vytvoření
nového sběrného místa v dolní části Krakovan schválilo. Nové sběrné místo v dolní části Krakovan bude
zprovozněno k 1.2.2015. Komise životního prostředí doporučí ZO po konzultaci s občany přesnou dislokaci
sběrného místa.
ZO schválilo vytvoření nového sběrného místa tříděného odpadu v dolní části Krakovan jednomyslně.
10/Neplatiči poplatků za svoz TKO
ZO vzalo na vědomí seznamu občanů, kteří v roce 2014 neuhradili místní poplatek za svoz TKO. Vzhledem
k tomu, že všichni občané uvedeni na seznamu se v obci dlouhodobě nezdržují a většina je jejich přihlášena
k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu , rozhodlo ZO níže uvedeným platbu předmětného místního
poplatku prominout. Prominutím poplatku přijde obec o částku v celkové výši 14 220,-Kč. Náklady na vyhledání
níže uvedených a následné vymáhání poplatku by si však zřejmě vyžádalo vyšší náklady. Rozhodnutí ZO o
prominutí poplatku za svoz TKO v roce 2014 se týká občanů, kteří jsou na seznamu, který je součástí tohoto
zápisu.
Schváleno jednomyslně.

11/Hostinec U Rohlíčků – informace
Starosta obce seznámil ZO s posledními informacemi ohledně prodeje hostince U Rohlíčků. Dle posledních
informací chce hostinec koupit zájemce, který ho bude po rekonstrukci provozovat a díky tomu by pro obec
zůstal zachovaný sál pro pořádání společenských akcí. ZO vzalo informaci s uspokojením na vědomí.
12/Záměr na prodej pozemku
ZO schválilo záměr na prodej parcely č.308/2 v k.ú. Božec.
Záměr na prodej parcely č. 308/2 v k.ú. Božec byl schválen jednomyslně.
zapsáno : 27.11.2014
ověřitelé zápisu :
Ing. Jiří Beneš
Ludmila Podlešáková

Josef Polák
starosta obce

