ZÁPIS č. 31
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 22. 12. 2021 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Neruda, Mgr. Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, 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: Zdeněk Neruda, 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. Rozpočet na rok 2022
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
5. Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2022
6. Střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2023-2024
7. Příkazní smlouva WITENDR – ČOV kofinancování
8. Usnesení č. 32/2021 – SOP a.s. Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o odvozu odpadu
9. Žádost o finanční příspěvek - Domácí hospic Srdcem, z.ú.
10. Účetní odpisy na rok 2022
11. Územní plán
12. Žádost o finanční příspěvek na šachový turnaj
13. Usnesení č. 33/2021 – Knihovní řád
14. Usnesení č. 34/2021 – Středočeský kraj - Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci při
zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
15. Rozpočtové opatření č.7
16. Ostatní
1/ Schválení programu
ZO projednalo Program schůze a bod č.11 Územní plán se nebude projednávat, přesune se na další
jednání zastupitelstva. Ostatní body programu jsou schváleny beze změn.
Schváleno jednomyslně.
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
Ověřitelé zápisu provedli kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané dne 24. 11.
2021. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Rozpočet na rok 2022
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet byl schválen jako schodkový,
závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek 16 882 000 se dorovnává financováním v podobě
zůstatku z předešlého roku a získané dotace 8.12.2021 z Ministerstva zemědělství 129D303005213
ve výši 14 817 000. Obec již nesplácí žádné úvěrové splátky a půjčky. Příjmová část rozpočtu činí
15 575 000,-Kč, výdajová 32 457 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
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4/ Dlouhodobý výhled rozpočtu 2023-2025
Dlouhodobý rozpočtový výhled je vypracován jako pomocný prostředek pro plánování hospodaření
obce, jelikož není možné tyto informace zcela přesně a objektivně stanovit. Dlouhodobý rozpočtový
výhled je již zpracován podle novely RUD zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
Dlouhodobý rozpočtový výhled je vypracován na roky 2023 – 2025. Vychází se z výsledku rozboru
hospodaření za rok 2021, dále bylo přihlíženo k inflaci a předpokládaným nárůstům cen za různé
služby a dále byly zohledněné přidělené dotace v roce 2021. Byly zhruba odhadnuty náklady na
chod školního zařízení a to z důvodu toho, že není znám ani dán přesný počet žáků. Z výše
uvedených důvodů má tento rozpočtový výhled charakter pouze pomocný při plánování hospodaření
obce. Úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu obce Krakovany bude konána po výsledcích
jednotlivých let, nebo při změně skutečností, jako je přidělení dotace.
Schváleno jednomyslně.
5/ Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2022
ZO projednalo a schválilo rozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2022. Příjem pro rok 2022 činí 14 406 900,Kč a výdaje 14 406 900,-Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činí 1.600.000,-Kč. Ostatní
položky v rozpočtu nejsou hrazeny z rozpočtu obce Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
6 Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2023- 2024
ZO projednalo a schválilo dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na období 2023 –
2024.
Schváleno jednomyslně.
7/ WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva – ČOV kofinancování
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITENDR s.r.o., Praha 8, Braunerova 563/7, jako
příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé a pověřuje starostku
k jejímu uzavření. Předmětem smlouvy je zabezpečení kompletace podkladů, administrace a
sledování schválení dotace na Středočeském kraji tzv. kofinancování projektu „“Zkapacitnění
ČOV“. Odměna v případě přidělení dotace činí 2,1% z výše přiznané dotace + DPH.
Schváleno jednomyslně.
8/ Usnesení č. 32/2021 – SOP a,s. Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 42/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi
obcí Krakovany na straně jedné, jako objednatel a svozovou společností SOP a.s. Přelouč na straně
druhé, jako zhotovitel. Cena za svoz odpadu je pro rok 2022 dodatkem stanovená následovně:
1. Svoz komunálního odpadu (popelnice) – 367,50 Kč na obyvatele za kalendářní rok
2. Svoz komunálního odpadu (popelnice) – 367,50 Kč na dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu (chalupáři)
3. Odstranění komunálního odpadu (cena za uložení) – 893,-Kč/tuna
4. Sazba základního poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku – 500,- Kč/tuna
5. Dílčí základ poplatku za ukládání využitelných odpadů (po vyčerpání třídící slevy obce pro
daný rok) – 900,-Kč/tuna
6. Odstranění BIO odpadu (uložení na skládku) – 470,-Kč/tuna
7. Sazba základního poplatku za uložení BIO odpadu na skládku – 0Kč/tuna
8. Sběr a svoz odpadu v zimním období 55,-Kč/1 výsyp 120 l popelnice; 66,-Kč/1výsyp 240 l
popelnice
9. Svoz komunálního odpadu (popelnice) od obecních zařízení a osob podnikajících – 3.055,Kč za označenou nádobu za kalendářní rok
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10. Svoz tříděného odpadu (kontejnery – plast, papír, sklo čiré a barevné, kov) - 139,-Kč na
trvale žijícího obyvatele a kalendářní rok
11. 240l nádoba na plast – svoz 1x28dní vč. pronájmu 1034,30,-Kč/ks
Z důvodu zhoršených odbytových podmínek druhotných surovin, je stanoven recyklační poplatek
za přetřídění a následné zpracování příp. odstranění některých převzatých obalů. Recyklační
poplatek je účtován čtvrtletně násobkem částky stanovené Ceníkem recyklačních poplatků. Ceník
recyklačních poplatků je stanoven na základě aktuálních cen druhotných surovin na trhu a je vždy
při jeho změně zasílán na kontaktní email objednatele.
Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH.
Objednatel se dále zavazuje nepřetěžovat sběrné nádoby, přičemž maximální naplněnost pro SKO a
separovaný odpad je následující:
Popelnice kovová obsah 110litrů max nosnost 44kg
Popelnice plastová obsah 120litrů max nosnost 48kg
Popelnice plastová obsah 240 litrů max nosnost 96kg
ZO schválilo jednomyslně.
9/ 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.
10/ Účetní odpisy na rok 2022
ZO projednalo a schválilo odpisový plán majetku pro rok 2022.
Schváleno jednomyslně
11/ Územní plán
Dle schváleného programu bylo projednání tohoto bodu přesunuto na další zastupitelstvo.
12/ Žádost o finanční příspěvek šachový turnaj
ZO projednalo žádost M.Č., Krakovany o finanční příspěvek 1.000,-Kč na pořádání tradičního
šachového turnaje, který se bude konat v neděli 26. 12. 2021.
ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2021. Obec Krakovany na straně
jedné, jako poskytovatel a M.Č., Krakovany na straně druhé, jako příjemce. M.Č. obdrží na základě
této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši 1.000,-Kč na rok 2021. Peníze budou poskytnuty na
pořádání tradičního šachového turnaje (organizace, ceny, občerstvení).
Oba body schváleny jednomyslně.
13/ Usnesení č. 33/2021 – Knihovní řád
ZO projednalo a schválilo Knihovní řád obecní knihovny v Krakovanech. Provozní doba neděle 1014hod. Registrační poplatek dospělí činí 100,-/rok, děti a důchodci 50,-Kč/rok. Tímto knihovním
řádem se ruší knihovní řád z 5.6.2002.
Schváleno jednomyslně.
14/ Usnesení č. 34/2021 Středočeský kraj - Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci při
zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
ZO projednalo a schválilo Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci při zajišťování
spolufinancování dopravní obslužnosti. Dohoda bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné
a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov zastoupený na základě
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.082-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 organizací:
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem, Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen kraj). Kraj zajišťuje v územním obvodu obce dopravní obslužnost
(tzv. standardní obslužnost DO). Kraj se zavazuje touto smlouvou zajišťovat pro obec dopravní
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obslužnost nad rámec standardní DO (tzv. nadstandardní DO) a obec se zavazuje kraji poskytnout
finanční příspěvek za tuto nadstandardní dopravní obslužnost. Cena této služby pro období 1.8.31.12.2021 činí 51.833,33Kč bez DPH. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a touto dohodou
je smlouva ukončena k 31.12.2021. Uzavřením dohody o ukončení byla pověřena starostka. Pro
období 2022 není stanoven nadstandardní DO.
Schváleno jednomyslně.
15/ Rozpočtové opatření č.7
ZO projednalo a chválilo Rozpočtové opatření č. 7.
Schváleno jednomyslně.
16/ Ostatní
a. Energie AG Kolín - Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě o komplexním
provozování vodovodu obce Krakovany
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.2 ke koncesní smlouvě o komplexním
provozování vodovodu obce Krakovany uzavřené dne 23. 3. 2006, ve znění
pozdějších dodatků. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi společností Energie AG Kolín,
Kolín IV., Orebitská 885, jako provozovatelem na straně jedné a obcí Krakovany,
jako vlastníkem na straně druhé a pověřuje starostku k jejímu uzavření. Předmětem
dodatku č. 2 je výše ročního nájmu, která pro rok 2022 činí 50.000,-Kč a je splatná
jednorázově na účet obce do 25. 1. 2022. Tato částka byla zohledněna v předložené
a schválené kalkulaci na vodné pro rok 2022.
Schváleno jednomyslně.
b. Energie AG Kolín – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o komplexním provozování
veřejné kanalizace obce Krakovany
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 8 ke Smlouvě o komplexním provozování
veřejné kanalizace obce Krakovany uzavřené dne 31. 12. 2006, ve znění pozdějších
dodatků. Dodatek č. 8 bude uzavřen mezi společností Energie AG Kolín, Kolín IV.,
Orebitská 885, jako provozovatelem na straně jedné a obcí Krakovany, jako
vlastníkem na straně druhé a pověřuje starostku k jejímu uzavření. Předmětem
dodatku č. 8 je výše ročního nájmu, která pro rok 2022 činí 130.000,-Kč a je splatná
jednorázově na účet obce do 25. 1. 2022. Tato částka byla zohledněna v předložené
a schválené kalkulaci na stočné pro rok 2022.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 30. 12. 2021

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Zdeněk Neruda
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Mgr. Roman Pecka
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