ZÁPIS č. 33
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 16. 3. 2022 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Zdeněk Nohejl, Ludmila Podlešáková, Mgr. Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni:
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 Nohejl
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 Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
4. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
5. Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 - SK Krakovany
6. Žádost o finanční příspěvek TAJV, z.s.
7. Kalkulace projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Božec
8. Kalkulace projektová dokumentace – Chodník lokalita Božecká
9. Kalkulace projektová dokumentace - Chodník lokalita Týnecká
10. Inventarizace majetku obce za rok 2021
11. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týnec nad Labem – žádost o finanční příspěvek
12. Vnitropodnikové směrnice
13. Záměr na pronájem bytu čp. 206
14. Rozpočtové opatření č.2
15. Usnesení č. 3/2022 - Navýšení kapacity školní kuchyně
16. 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 19. 1.
2022. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Žádost spolku Lungta – vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
ZO projednalo žádost spolku Lungta o připojení se obce Krakovany k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Kampaň lze podpořit vyvěšením Tibetské vlajky. ZO rozhodlo, že se obec nebude
k shora uvedené kampani připojovat.
Zamítnuto jednomyslně.
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4/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
ZO projednalo a zamítlo žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Zamítnuto jednomyslně.
5/ Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022 - SK Krakovany
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022. Obec Krakovany na straně jedné jako
poskytovatel a SK Krakovany, z.s. na straně druhé jako příjemce. SK Krakovany obdrží na základě
této smlouvy dotaci ve výši 90.000,-Kč na rok 2022. Účel poskytnuté dotace: Celoroční činnost SK
Krakovany, činnost všech týmů, údržba a vybavení sportoviště ve vlastnictví SK Krakovany.
Výše uvedená dotace byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2022.
Schváleno jednomyslně.
6/ Žádost o finanční příspěvek TAJV, z.s.
ZO projednalo a schválilo konání sportovního dne pro ZŠ Krakovany. Děti z 2-5 třídy se zúčastní
klání ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise. Vítězné mužstvo složené ze 3 dětí ZŠ Krakovany
bude reprezentovat v Národním finále v Poděbradech 3.-4.12.2022. Celou akci organizačně zajistí
Mgr. Jan Váňa TAJV, z.s., cena činí 10.000,- Kč
Schváleno jednomyslně.
7/ Kalkulace projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Božec
ZO projednalo a schválilo zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Božec“.
Schváleno jednomyslně.
8/ Kalkulace projektová dokumentace – Chodník lokalita Božecká
ZO projednalo a schválilo zpracování projektové dokumentace „Chodník lokalita Božecká“
v rozsahu a splňující podmínky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Schváleno jednomyslně.
9/ Kalkulace projektová dokumentace - Chodník lokalita Týnecká
ZO projednalo a schválilo zpracování projektové dokumentace „Chodník lokalita Týnecká“
v rozsahu a splňující podmínky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Schváleno jednomyslně.
10/ Inventarizace majetku obce za rok 2021
ZO projednalo Inventarizační zprávu za rok 2021. Inventarizační zprávu zpracovala inventarizační
komise v souladu se schváleným plánem inventarizace majetku obce. ZO na doporučení
inventarizační komise schválilo inventarizaci majetku obce za rok 2021. ZO projednalo i
Inventarizační zprávu za rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krakovany. Obě inventarizační
zprávy schválilo ZO bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
11/ Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týnec nad Labem – žádost o finanční
příspěvek
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. 3/2022. 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
2022. 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.
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12/ Vnitropodnikové směrnice
ZO projednalo a schválilo aktualizaci vnitropodnikových směrnic.
Schváleno jednomyslně
13/ Záměr na pronájem bytu čp. 206
ZO projednalo a zamítlo záměr na pronájem bytu.
Zamítnuto jednomyslně.
15/ Usnesení č. 3/2022 - Navýšení kapacity školní kuchyně
ZO projednalo a schválilo navýšení kapacity školní kuchyně ze 150 na 200 jídel. Pro tento účel byla
provedena rekonstrukce prostor školní kuchyně, jídelny a skladu a tyto odpovídají po technologické,
prostorové i personální stránce kapacitě 200 strávníků za den.
Schváleno jednomyslně.
15/ Rozpočtové opatření č.2
ZO projednalo a chválilo Rozpočtové opatření č. 2.
Schváleno jednomyslně.
16/ Ostatní
a) Vybavení tělocvičny
ZO projednalo a schválilo pořízení vybavení do tělocvičny za cca 20 tisíc pro malé děti
(balanční prvky a prvky pro rozvoj motoriky).
Schváleno jednomyslně.
b) Letní putovní kino – Ing. Lubomír Prokeš, TS Production
ZO projednalo a zamítlo nabídku Letní putovní kino – Ing. Lubomír Prokeš, TS
Production.
Zamítnuto jednomyslně.
c) Audit
Starostka informovala ZO o proběhlém auditu a následné Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo na obci dne 2.3.2022 bez závad.
ZO vzali na vědomí.

Zapsáno dne: 23. 3. 2022
Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Zdeněk Nohejl
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