ZÁPIS č. 18
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 29.4.2020 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Zdeněk Neruda, Ing. Martina
Kopencová, Mgr. Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni: Zdeněk Nohejl, Ludmila Podlešáková
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: Josef Koláčný, Mgr. Roman Pecka
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec nad Labem
4. Žádost o finanční příspěvek – Filmové lipecké léto
5. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
6. Žádost o finanční příspěvek - Včelka Senior care o.p.s.
7. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Broumov
8. Nabídka pojištění právní ochrany územní samosprávy – D.A.S. Pavel Skořepa
9. Kupní smlouva – E.B, Krakovany
10. Kupní smlouva – V. P., M. P, Krakovany
11. Kupní smlouva – J.D., Krakovany
12. Kupní smlouva - M.C., Italská republika
13. Směnná a kupní smlouva – L. M., Krakovany
14. Aktualizace Strategického rozvojového plánu obce Krakovany 2016-2024
15. Rekonstrukce pomníku padlých, sokl – Ing. Tomáš Straka
16. Rekonstrukce pomníku padlých, socha – MgA. Martin Kulhánek
17. Inventura majetku obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019
18. Usnesení č. 6 - Znovuotevření MŠ Krakovany – Covid 19
19. Usnesení č. 7 - Znovuotevření tělocvična – Covid 19
20. Usnesení č. 8 - Znovuotevření knihovna – Covid 19
21. Ing. Michal Bouda MIBO-PROJEKT, gastro projekt školní kuchyně
22. Usnesení č. 9 - Schválení podání žádosti na MZe – Rozšíření akumulačního objemu VDJ
Krakovany
23. Usnesení č. 10 - Schválení podání žádosti na MZe – Intenzifikace ČOV
24. Vnitropodnikové směrnice
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
13.3.2020. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
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3/ Žádost o finanční příspěvek – včelaři Týnec nad Labem
ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek (dotaci) pro Český svaz včelařů, základní
organizace Týnec nad Labem. V této organizaci působí i včelaři z Krakovan a Božce.
ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020. Obec Krakovany na straně
jedné jako poskytovatel a Český svaz včelařů, základní organizace Týnec nad Labem na straně druhé
jako příjemce. Včelaři obdrží na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši 5.000,-Kč na rok
2020. Peníze budou poskytnuty na celoroční činnost Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Týnec nad Labem. Mohou být použity např. na nákup léčiv, prostředků na aplikaci a ochranné
pomůcky, které mají zabránit, aby včelstva chytli varroázu, mor atd.
Oba body schváleny jednomyslně.
4/ Žádost o finanční příspěvek – Lipecké filmové léto
ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek (dotaci) na Lipecké filmové léto. Tuto akci
pravidelně navštěvují i občané z Krakovan a Božce.
ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020. Obec Krakovany na straně
jedné jako poskytovatel a Tomáš Martínek, IČ: 08222061, Lipec 12 na straně druhé jako příjemce.
Tomáš Martínek obdrží na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši 2.500,-Kč na rok 2020.
Peníze budou poskytnuty na Lipecké filmové léto – příspěvek na půjčení licenčních filmů pro
promítání bez vstupného.
Oba body schváleny. Hlasování pro: 4 proti: 2 zdržel se hlasování: 1
5/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
ZO projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zajištění jejího
provozu. Dle názoru ZO má podobné činnosti podporovat stát, nikoliv obce. Žádost byla zamítnuta.
Schváleno jednomyslně.
6/ Žádost o finanční příspěvek - Včelka Senior care o.p.s.
ZO projednalo žádost Včelka senior care o.p.s. o finanční příspěvek alespoň ve výši 58.422,-Kč na
zajištění jejího provozu. ZO po obsáhlé diskuzi rozhodlo žádosti nevyhovět.
Schváleno jednomyslně.
7/ Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Broumov
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov na zajištění provozu. Žádost byla
zamítnuta.
Schváleno jednomyslně.
8/ Nabídka pojištění právní ochrany územní samosprávy – D.A.S. Pavel Skořepa
ZO projednalo a schválilo nabídku pojištění předloženou Pavel Skořepa, D.A.S. Jedná se o pojištění
právní ochrany pro obce. Vztahuje se na zaměstnance (včetně brigádníků) i zastupitelé. Smlouva
bude uzavřena mezí Obcí Krakovany jako pojistník a D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 jako pojistitel. Cena za právní ochranu činí 19.700,- Kč.
Schváleno jednomyslně.
9/ Kupní smlouva – E. B., Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 12. 2. 2020 projednalo prodej a schválilo kupní
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a E.B., Krakovany. Obec Krakovany, dle
nového geometrického plánu č. 778-252/2019 ze dne 11. 11. 2019 zpracovaného Ing. Štěpánem
Vondráčkem, prodá parcelu st. 439 kú Krakovany o rozměrech 22 m2, která vznikla oddělením
z původní parcely č. 1377/6 ostatní plocha kú Krakovany. Na daných parcelách již léta stojí rodinný
dům, nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí 30,-Kč/m2. Touto smlouvou došlo k narovnání
majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace, narovnání hranic pozemků).
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Schváleno jednomyslně.
10/ Kupní smlouva – V. P., M. P., Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 12. 2. 2020 projednalo prodej a schválilo kupní
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a V. P. a M. P., oba Krakovany. Obec
Krakovany, dle nového geometrického plánu č. 710-34/2019 ze dne 29. 5. 2019 zpracovaného Ing.
Markétou Schytilovou, prodá díl „a“ kú Krakovany o rozměrech 6 m2, který vznikl oddělením
z původní parcely č. 86/1 ostatní plocha kú Krakovany. Obec Krakovany současně prodá díl „b“ kú
Krakovany o rozměrech 1 m2, který vznikl oddělením z původní parcely č. 1380/1 ostatní plocha
kú Krakovany. Na dané parcele již léta stojí garáž, nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí
30,-Kč/m2. Touto smlouvou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace,
narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
11/ Kupní smlouva – J. D., Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 25. 9. 2019 projednalo prodej a schválilo kupní
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a J. D., trvale bytem Krakovany. Obec
Krakovany, dle nového geometrického plánu č.754-239/2019 ze dne 4. 10. 2019 zpracovaného Ing.
Liborem Mackem, prodá parcelu č. 264/22 kú Krakovany o rozměrech 21 m2, která vznikla
oddělením z původní parcely č. 264/18 kú Krakovany. Na dané parcele již léta stojí oplocení,
nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí 30,-Kč/m2. Touto smlouvou došlo k narovnání
majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace, narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
12/ Kupní smlouva – M. C., Italská republika
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 14. 8. 2019 projednalo a schválilo prodej a kupní
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné jako prodávající a M. C., Italská
republika (kontaktní adresa Božec) na straně druhé jako kupující. M. C. prodejem na základě
geometrického plánu č. 77-51/2017 zpracovaného Ing. Liborem Mackem ze dne 22. 6. 2018 získá
nově vzniklou parcelu č.3/3 kú Božec o rozměrech 120m2, která vznikla oddělením z původní
parcely č. 3 posléze 3/1 kú Božec do svého vlastnictví. Na dané parcele již léta stojí oplocení,
nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí 30,-Kč/m2. Touto smlouvou došlo k narovnání
majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace, narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
13/ Směnná a kupní smlouva – L. M., Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 12. 2. 2020 projednalo prodej a směnu a schválilo
kupní a směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a L. M., trvale bytem
Krakovany. Obec Krakovany, dle nového geometrického plánu č. 781-120/2019 ze dne 6. 12. 2019
zpracovaného Ing. Markétou Schytilovou, prodá parcelu č. 1377/19 kú Krakovany o rozměrech 58
m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 1377/3 kú Krakovany. Na dané parcele již léta
stojí oplocení, nejedná se o novou výstavbu. Dále obec Krakovany prodá parcelu st. č. 450 kú
Krakovany o rozměrech 7 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 1377/3 kú Krakovany.
Na dané parcele již léta stojí rodinný dům, nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí 30,-Kč/m2.
Dále je součástí smlouvy směna - obec Krakovany získá do svého vlastnictví parc.č. 1473 kú
Krakovany o rozměrech 17m2, která vznikla oddělením z původní parcely st. 60 kú Krakovany. A
L. M. směnou získá parc. č. 1377/18 o rozměrech 17m2, která vznikla oddělením z původní parcely
č. 1377/3 kú Krakovany.
Touto směnnou a kupní smlouvou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace,
narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
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14/ Aktualizace Strategického rozvojového plánu obce Krakovany 2016-2024
ZO projednalo a schválilo aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Krakovany pro období
2016-2024.
Schváleno jednomyslně.
15/ Rekonstrukce pomníku padlých, sokl – Ing. Tomáš Straka
ZO projednalo a schválilo nejlevnější nabídku na rekonstrukci pomníku padlých, část sokl, kterou
předložil Ing. Tomáš Straka. Cena díla činí 191.030,-Kč bez DPH.
ZO zároveň projednalo i Smlouvu o dílo uzavřenou podle §2586 a násl. zákona 89/2020 Sb.
občanský zákoník mezí Obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a Ing. Tomáš Straka, Ke
Hřbitovu 264, Kolín na straně druhé jako zhotovitel. Jedná se o zhotovení a dodávky nové soklové
a nápisové části památníku. Práce započnou 1. 6. 2020 a ukončení proběhne nejdéle do 20. 11. 2021.
Činnosti musí navazovat a koordinovat s vybraným dodavatelem pro sochařské práce.
Oba body schváleny jednomyslně.
16/ Rekonstrukce pomníku padlých, socha – MgA. Martin Kulhánek
ZO projednalo a schválilo nejlevnější nabídku na rekonstrukci pomníku padlých, část socha, kterou
předložil MgA. Martin Kulhánek. Cena díla činí 427.400,-Kč, jedná se o cenu konečnou, zhotovitel
není plátce DPH.
ZO zároveň projednalo i Smlouvu o dílo uzavřenou podle §2586 a násl. zákona 89/2020 Sb.
občanský zákoník mezí Obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a MgA. Martin Kulhánek,
U Borku 652, Kolín 5 na straně druhé jako zhotovitel. Jedná se o zhotovení kamenosochařské kopie
reliéfu padlého vojáka z památníku obětem sv. války v Krakovanech. Práce započnou 1. 6. 2020 a
ukončení proběhne nejdéle do 20. 11. 2021. Činnosti musí navazovat a koordinovat s vybraným
dodavatelem pro kamenické práce.
Rekonstrukce sochy bude hrazena z dotace z Ministerstva obrany.
Oba body schváleny jednomyslně.
17/ Inventura majetku obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019
ZO projednalo Inventarizační zprávu za rok 2019. Inventarizační zprávu zpracovala inventarizační
komise v souladu se schváleným plánem inventarizace majetku obce. ZO na doporučení
inventarizační komise schválilo inventarizaci majetku obce za rok 2019. ZO projednalo i
Inventarizační zprávu za rok 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krakovany. Inventarizaci
majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019 ZO schválilo.
Schváleno jednomyslně.
18/ Usnesení č. 6 - Znovuotevření MŠ Krakovany – Covid 19
ZO projednalo a schválilo znovuotevření Mateřské školy Krakovany, které proběhne v pondělí 25.
5. 2020. V tomto termínu proběhne i znovuotevření základní školy pro dobrovolnou výuku dle
vládních nařízení. Pokud se situace zhorší může starostka operativně řešit danou situaci s vedením
školského zařízení a termín upravit.
Schváleno jednomyslně.
19/ Usnesení č. 7 - Znovuotevření tělocvična – Covid 19
ZO projednalo a schválilo znovuotevření tělocvičny, které proběhne od 1. 5. 2020. Pokud se situace
zhorší může starostka operativně řešit danou situaci a tělocvičnu opět uzavřít.
Schváleno jednomyslně.
20/ Usnesení č. 8 – Znovu otevření knihovna – Covid 19
ZO projednalo a schválilo znovuotevření knihovny, které proběhne v neděli 3. 5. 2020. Otevírací
doba beze změny, tj. neděle 10-14 hod. Pokud se situace zhorší může starostka operativně řešit
danou situaci a knihovnu opět uzavřít.
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Schváleno jednomyslně.
21/ Ing. Michal Bouda MIBO-PROJEKT, gastro projekt školní kuchyně
ZO projednalo a schválilo cenovou kalkulaci na provedení studie a vypracování projektové
dokumentace pro úpravy stravovacího provozu v oboru gastro (školní kuchyň). Kalkulaci předložil
Ing. Michal Bouda, MIBO-PROJEKT, Soukenická 740, Liberec 6 a cena díla činí 36.000,- jedná se
o cenu konečnou, poskytovatel není plátce DPH.
Schváleno jednomyslně.
22/ Usnesení č. 9 - Schválení podání žádosti na MZe – Rozšíření akumulačního objemu VDJ
Krakovany
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství (MZe) – Rozšíření
akumulačního objemu VDJ Krakovany. Výše spoluúčasti činí 30%. Žádost bude administrativně
zpracovávat společnost WITERO s.r.o., Praha na základě platné příkazní smlouvy.
Schváleno jednomyslně.
23/ Usnesení č. 10 - Schválení podání žádosti na MZe – Intenzifikace ČOV
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MZe – Intenzifikace ČOV. Výše spoluúčasti
činí 40%. Žádost bude administrativně zpracovávat společnost WITERO s.r.o., Praha na základě
platné příkazní smlouvy.
Schváleno jednomyslně.
24/ Vnitropodnikové směrnice
ZO projednalo a schválilo aktualizaci vnitropodnikových směrnic.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno dne: 7.5.2020

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Josef Koláčný

Mgr. Roman Pecka
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