ZÁPIS č. 19
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 11.6.2020 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Zdeněk Neruda, Ing. Martina Kopencová, Mgr. Roman Pecka, Ludmila
Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Zdeněk Nohejl
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: Ondřej Beneš, Zdeněk Neruda
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 udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020
4. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.
5. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2019
6. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019
7. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019
8. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019
9. Závěrečný účet SOT za rok 2019
10. Žádost o změnu územního plánu – M. D., Záboří nad Labem
11. Návrh na pořízení změny územního plánu – L. R., Týnec nad Labem
12. Usnesení č. 11/2020 - Zařazení obce Krakovany do územní působnosti MAS Zálabí, z.s.
2021-2027
13. Zkapacitnění ČOV - DPPS – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
14. Usnesení č. 12/2020 – Výběrové řízení + SoD DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

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
29.4.2020. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2020/2021
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Krakovany, Mgr. Jitky Holíkové o udělení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2020/2021. Konkrétně se jedná o udělení
výjimky pro II. oddělení z počtu 24 dětí na počet 28 dětí.
Schváleno jednomyslně.
4/ Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Vodos s.r.o., Kolín
ZO projednalo Roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2019 včetně
doporučených nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu a kanalizace.
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Provozovatelem výše uvedené vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce je společnost
ENERGIE AG Kolín, a.s.. Pitnou vodu odebírá 849 obyvatel. V roce 2019 byla na vodovodní sítí
zjištěna a opravena 1 porucha. Na kanalizaci je napojeno 318 kanalizačních přípojek a cca 954
obyvatel. V roce 2019 nebyla na kanalizační sítí zjištěna žádná porucha. Celkem bylo v roce 2019
fakturováno 15 947 m3 pitné vody a 28 025 m3 odpadní vody. Cena vodného v roce 2019 činila
43,17 Kč/m3 bez DPH a cena stočného činila v minulém roce 37,84Kč/m3 bez DPH. Kvalita pitné
vody byla kontrolována v souladu s provozním řádem a odpovídala normám dle vyhlášky MZd č.
252/2004 Sb.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
5/ Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2019
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Krakovany za účetní období 2019.
Schváleno jednomyslně.
6/ Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Krakovany za účetní období 2019.
Schváleno jednomyslně.
7/ Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019
ZO projednalo Návrh o rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019,
který činí 17.203,28 Kč a souhlasí s přidělením částky do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky
tak budou použity na provoz školy v dalším roce.
Schváleno jednomyslně.
8/ Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019, včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2019 s vyjádřením „bez výhrad“. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce obce a nebyly k němu žádné
připomínky.
Schváleno jednomyslně.
9/ Závěrečný účet SOT za rok 2019
Dne 3. 6. 2020 proběhlo jednání Svazek obcí Týnecko (SOT), na kterém byl schválen závěrečný
účet Svazku obcí Týnecko za rok 2019.
ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOT.
10/ Žádost o změnu územního plánu – M. D., Záboří nad Labem
ZO projednalo žádost o změnu územního plánu (ÚP) předložený M. D.. ZO po diskuzi otevřelo téma
změny ÚP a pověřilo starostku obce, aby udělala průzkum trhu a začala hledat nového zpracovatele
územního plánu. Platný ÚP z 06/2015 zpracovala Ing. arch Ivana Tichá, Praha, která již tuto činnost
nevykonává.
Schváleno jednomyslně.
11/ Návrh na pořízení změny územního plánu – L. R., Týnec nad Labem
ZO projednalo návrh na pořízení změny územního plánu (ÚP) předložený L. R.. ZO po diskuzi
otevřelo téma změny ÚP a pověřilo starostku obce, aby udělala průzkum trhu a začala hledat nového
zpracovatele územního plánu. Platný ÚP z 06/2015 zpracovala Ing. arch Ivana Tichá, Praha, která
již tuto činnost nevykonává.
Schváleno jednomyslně.
12 / Usnesení č. 11 - Zařazení obce Krakovany do územní působnosti MAS Zálabí, z.s. 20212027
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ZO projednalo a schválilo zařazení území obce Krakovany do územní působnosti MAS Zálabí, z.s.
na programové období 2021-2027.
Schváleno jednomyslně.
13/ Zkapacitnění ČOV - DPPS – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
ZO projednalo a schválilo cenovou kalkulaci na vypracování projektové dokumentace pro projekt
Zkapacitnění ČOV (Intenzifikace) předloženou Vodárenskou společností Chrudim, a.s.
vypracovanou Ing. Martinem Soudkem, Ph.D. Jedná se o dokumentaci pro provedení stavby a výběr
zhotovitele. Dokumentace bude mimo jiné obsahovat statický posudek nově navrhovaných objektů,
návrh výztuže železobetonových konstrukcí, provedení inženýrsko – geologického průzkumu, detail
řešení elektročástí a MaR a rozpočet výkaz výměr dle platné legislativy. Cena díla činí 239.900,-Kč
bez DPH. Termín dokončení 4 měsíce od objednání.
Schváleno jednomyslně.
14/ Usnesení č. 12/2020 – Výběrové řízení + SoD DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o
ZO projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Čížovská II – větev B., 1.etapa“. Vítězem se stala firma DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
na základě předložené nejnižší nabídky za 979.417,- Kč bez DPH. ZO zároveň projednalo a
schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
mezi Obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a firmou DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA
s.r.o., Komenského nám. 54, Zásmuky na straně druhé jako zhotovitel. Termín zhotovení do 50 dnů
od převzetí staveniště
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno dne: 16.6.2020

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Zdeněk Neruda
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