ZÁPIS č. 27
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 14. 7. 2021 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Neruda, Ludmila
Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Josef Koláčný, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman Pecka
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. Příkazní smlouva Ing. Roman Krásný, Úvaly
4. Závěrečný účet SOT
5. Závěrečný účet SOP
6. Žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín
7. Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
klub RADOST, Prostějov
8. Památník obětem světových válek v Krakovanech
9. Václav Chára, Hlavečník kalkulace VO Čížovská II
10. Usnesení č. 10/2021 – MK Primstav dodatek č.1 k SoD
11. Usnesení č. 11/2021 – výběrové řízení gastro
12. Pomoc B.T., Božec
13. Pomoc Moravě
14. Rozpočtové opatření č.4
15. Ostatní

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 2. 6.
2021. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Příkazní smlouva Ing. Roman Krásný, Úvaly
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi Ing. Roman Krásný – STAVEBNÍ KANCELÁŘ, Tyršova 1433,
Úvaly jako příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé.
Předmětem smlouvy je zabezpečení výkonu - Technický dozor investora (TDI) v souladu s §152,
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odst.4, §153 odst.3 a 4 Zákonač.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění. Dále pak činnost koordinátora BOZP na stavbě, zpracování příslušných plánů a dokumentace
stavby z hlediska BOZP vč. ohlášení na příslušný inspektorát bezpečnosti práce. TDI + koordinátor
BOZP se vztahuje na akci s názvem „Rekonstrukce školky a školní kuchyně s jídelnou Krakovany“.
Cena za zabezpečení TDI+BOZP činí 07/45.000 Kč, 08/40.000 Kč, 09/30.000 Kč, 10/30.000 Kč,
11/17.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
4/ Závěrečný účet SOT za rok 2020
Dne 7. 6. 2021 proběhlo jednání Svazku obcí Týnecko (SOT), na kterém byl schválen závěrečný
účet Svazku obcí Týnecko za rok 2020.
ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOT.
5/ Závěrečný účet SOP za rok 2020
Dne 25. 6. 2021 proběhlo jednání Svazku obcí Přeloučsko (SOP) per rollam, na kterém byl schválen
závěrečný účet Svazku obcí Přeloučsko za rok 2020.
ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOP.
6/ Žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín
ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín.
Zamítnuto jednomyslně.
7/ Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
klub RADOST, Prostějov
ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených v ČR, z.s. klub RADOST, Prostějov.
Zamítnuto jednomyslně.
8/ Památník obětem světových válek v Krakovanech
ZO vzalo na vědomí informace o probíhající rekonstrukci Pomníku obětem světových válek
v Krakovanech. Zhotovuje se replika sochy a bude opraven i podstavec pro uvedenou sochu. Práce
budou dokončeny na podzim 2021, přesný termín slavnostního odhalení bude upřesněn. Projekt je
realizován ze získané dotace Ministerstva obrany.
ZO bere na vědomí.
9/ Václav Chára, Hlavečník kalkulace VO Čížovská II
ZO projednalo a schválilo kalkulaci veřejného osvětlení (VO) pro lokalitu Čížovská II. Jedná se o 7
ks stožárů s osvětlením včetně montáže a potřebných revizí. Cena celkem činí ……bez DPH.
Realizace proběhne cca podzim 2021, dle dodacích termínů výrobců. Nedostatek a cena materiálu
se bohužel projevuje ve všech oblastech.
Schváleno jednomyslně.
10 / Usnesení č. 10/2021 – MK Primstav dodatek č.1 k SoD
ZO projednalo a schválilo, na základě získané dotace z MFČR, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 14. 4. 2021 na projekt „Rekonstrukce školky a kuchyně s jídelnou Krakovany“ s
firmou MK Primstav s.r.o. na základě předložených aktuálních rozpočtů, cena díla celkem činí
4.220.409,80Kč bez DPH. Dodatek č.1 k SoD bude uzavřen podle §2586 a násl. Občanského
zákoníku v platném znění mezi Obcí Krakovany na straně jedné jako objednatelem a firmou MK
Primstav s.r.o., Suchdol 58, 285 02 na straně druhé jako zhotovitelem a pověřuje starostku k jejímu
uzavření. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 30. 11. 2021.
ZO projednalo a schválilo, že obec Krakovany má dostatečné finanční prostředky na
spolufinancování realizace akce v nezbytné výši i po navýšení ceny díla schválené dodatkem č.1.
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Schváleno jednomyslně.
11 / Usnesení č. 11/2021 – gastro
ZO projednalo a schválilo financování vybavení školní kuchyně, které si bude napřímo řešit
Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín (dále jen ZŠ) jakožto příspěvková
organizace obce Krakovany. Na vybavení kuchyně proběhne výběrové řízení. Gastro vybavení bude
financováno z investičního příspěvku ZŠ, která je součástí rozpočtu obce na rok 2021. Konvektomat,
myčka a multifunkční pánev se pořídí formou nájmu (operativní leasing) a budou se tak hradit
z provozních peněz ZŠ.
Schváleno jednomyslně.
12/ Pomoc B.T., Božec
ZO projednalo a schválilo pomoc pro pana B.T., Božec, kterému po bouřce dne 24.6.2021 shořely
dvě stodoly a střecha na obytném domě. Obec panu T. vybuduje na své náklady vodovodní a
kanalizační přípojku. Předpokládaná cena prací činí cca 85.000,- bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
13/ Pomoc Moravě
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na pomoc tornádem (24.6.2021) postižené Moravě ve
výši 100.000,- Kč. ZO pověřili starostku, aby uzavřela darovací smlouvu s vybranou obcí a peníze
tak dostala obec napřímo a mohla je použít dle potřeby. ZO se domluvili, že by se měla vybrat obec
méně mediálně známá, kde je předpoklad, že se dostalo i méně přímé pomoci.
Schváleno jednomyslně.
14/ Rozpočtové opatření č.4
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4.
Schváleno jednomyslně
15/ Ostatní
a) Rozšíření akumulačního objemu vodojemu o třetí železobetonovou prefabrikovanou nádrž
velikosti 50m3 – staveniště předáno dle vyhraného výběrového řízení firmě TELSIG servis
s.r.o., Velký Osek dne 25.6.2021 a zahájena stavba. Termín dokončení do 3 měsíců.
b) Intenzifikace ČOV – probíhá dvoukolové výběrové řízení v režimu podle ustanovení §28
odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
V 1. kole zájemci dodají podklady, že splňují kvalifikační podmínky a v následném 2. kole
proběhne podání nabídek pro daný projekt. Nabídku mohou předložit pouze zájemci, kteří
splnili kvalifikační podmínky v 1.kole.
c) Rekonstrukce školky a školní kuchyně s jídelnou – 15.7.2021 dojde k podepsání dodatku č.1
k SoD a ten den se dodají zbývající podklady na MFČR, následně v pondělí 19.7.2021 dojde
k předání staveniště a zahájení rekonstrukčních prací, práce započnou v areálu bývalého
zdravotního střediska, které se předělá zpět na školku a následovat budou plynule práce na
školní kuchyni, kde dojde k vybudování komplet nových rozvodů elektriky, vody,
kanalizace, vzduchotechniky vč. regulace a měření. Následně dojde i na vybavení moderními
přístroji, které odpovídají standardům dnešní doby.
ZO berou všechny body na vědomí.

Zapsáno dne: 23. 7. 2021
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Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Zdeněk Neruda
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