ZÁPIS č. 35
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 15. 6. 2022 na OÚ Krakovany
Přítomni: Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Ludmila Podlešáková, Mgr. Roman Pecka, Josef
Polák
Nepřítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Zdeněk Nohejl, Zdeněk Neruda
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, Ludmila Podlešáková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
4. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
5. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2021
6. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2021
7. Závěrečný účet SOT za rok 2021
8. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2022/2023
9. Usnesení č.7/2022 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby, 26918/IE-12-6011269/Krakovany, ČEZ Distribuce, a.s.
10. Usnesení č. 8/2022 – Dohodu o umístění stavby, ČEZ Distribuce
11. Kalkulace třídění zeminy
12. Kalkulace odvoz a uložení na skládku
13. Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
klub RADOST, Prostějov
14. Rozpočtové opatření č.4
15. Návštěva z partnerských obcí
16. Pošta Partner
17. 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 4. 5.
2022. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Krakovany za účetní období 2021.
Schváleno jednomyslně.
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4/ Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
ZO projednalo Návrh o rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021,
který činí 4.314,26 Kč a souhlasí s přidělením částky do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky
tak budou použity na provoz školy v dalším roce.
Schváleno jednomyslně.
5/ Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2021
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Krakovany za účetní období 2021.
Schváleno jednomyslně.
6/ Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2021
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Krakovany za rok 2021, včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2021 s vyjádřením „bez výhrad“. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce obce a nebyly k němu žádné
připomínky.
Schváleno jednomyslně.
7/ Závěrečný účet SOT za rok 2021
Dne 8. 6. 2022 proběhlo jednání Svazku obcí Týnecko (SOT), na kterém byl schválen závěrečný
účet Svazku obcí Týnecko za rok 2021.
ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOT.
8/ Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2022/2023
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 2022/2023. Konkrétně se jedná o udělení
výjimky pro II. oddělení z počtu 24 dětí na počet 28 dětí.
Schváleno jednomyslně.
9/ Usnesení č.7/2022 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby, 26918/IE-12-6011269/Krakovany, ČEZ Distribuce, a.s.
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
26918/IE-12-6011269 uzavřenou v souladu s ustanovením §1785 a násl. §1257 a násl. Zákona
č.89/2012Sb. Občanského zákoníku a ustanovení §25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického
zákona. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako povinným, na straně jedné a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako oprávněným na straně druhé. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene k pozemku parcelách číslo 187/1, 140/1, 1367/4, 192, 1368, 176/8, 176/22,
176/20, 1369/2, 176/21, 175/8, 1369/1, 1377/9, 173/1, 1373, 174/1, st.287, st.84/2 v katastrálním
území Krakovany (672351), obec Krakovany. Oprávněný vybuduje na výše uvedených pozemkách
180m (126m2), 1m (0,7m2), 6m (4,2m2), 14m (9,8m2), 1,5m2, 25m(17,5m2), 1,5m2, 45m
(31,5m2), 25m (17,5m2), 8m (5,6m2) 90 (63m2), 35m (24,5m2), 1,5m2, 10m (7m2), 0,5m2, 1m
(0,7m2), 1,5m2, 5m (3,5m2), 75m (52,5m2), 40m (28m2), 65m (45,5m2), 1,5m2, 1m (0,7m2), 1m2,
1m (0,7m2) věcná břemeno kabelové vedení NN, uzemnění, plastový pilíř s rozpojovací skříní vč.
příslušenství dále jen zařízení distribuční soustavy ve smyslu §509 občanského zákoníku.
Jednorázová platba za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává na 69.800Kč Jednorázová
náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do katastru
nemovitostí.
Schváleno jednomyslně.
10/ Usnesení č.7/2022 – Dohodu o umístění stavby, ČEZ Distribuce, a.s.
ZO projednalo a schválilo Dohodu o umístění stavby č. 26918/IE-12-6011269 uzavřenou v souladu
s ustanovením §1785 a násl. §1257 a násl. Zákona č.89/2012Sb. Občanského zákoníku a ustanovení
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§25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického zákona. Smlouva bude uzavřena mezi obcí
Krakovany, jako povinným, na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako
oprávněným na straně druhé. Předmětem smlouvy je umístění plastového pilíře s rozpojovací skříní
vč. příslušenství do budovy na parc.č. st. 84/2 kú Krakovany (obecní stodoly) dále jen zařízení
distribuční soustavy ve smyslu §509 občanského zákoníku.
Schváleno jednomyslně.
11/ Kalkulace třídění zeminy
ZO projednalo a schválilo kalkulaci předloženou firmou T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín
V. na třídění zeminy na obecní deponii, která obsahuje profesionální třídící stroj, bagr na plnění
vstupu do třídičky, nakladač pro plnění přistavených vozů a nákladní vozy pro odvoz přetříděného
materiálu v rámci Krakovan a stroj pro terénní úpravy na koncové deponii. Předložená kalkulace
byla nejlevnější ze 3 doložených nabídek. Paušál 70.000,-Kč/den při plném provozu a od 7,00 –
17,00hod, v době špatného počasí se prostoje neúčtují. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
12/ Kalkulace odvoz a uložení na skládku
ZO projednalo a schválilo kalkulaci předloženou firmou Martin Sklenář MS Servis, Palackého 143,
282 01 Český Brod. za odvoz a uložení přetříděného materiálu nevyužitelného pro jiné účely obce.
Odvoz a uložení 480,-Kč/t. Účtovat se bude dle skutečně odvezeného materiálu (doloženo vážními
lístky). Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
13/ 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.
14/ Rozpočtové opatření č.4
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4.
Schváleno jednomyslně.
15/ Návštěva z partnerských obcí
ZO projednalo organizační a ekonomické zajištění návštěvy z partnerské gminy Popielów v Polsku
a Krakovan na Slovensku. Organizačně návštěvu zajistí členové výboru pro kulturu a partnerské
vztahy společně s pracovníky obecního úřadu. Ekonomicky bude návštěva vykryta z příslušné
kapitoly rozpočtu obce na letošní rok. Pozvání zajistila starostka obce – pozvánka bude pro max 8
lidí z gminy Popielów v Polsku a max 8lidí z Krakovan na Slovensku. Termín ve dnech 17.-18.19.6.2022.
Schváleno jednomyslně.
16/ Pošta Partner
ZO projednalo a zamítlo záměr Pošty Partner v obci Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
17/ Ostatní
a) Pan V. Krakovany, sekání trávy
ZO projednalo opětovnou prosbu p. V, Krakovany ohledně sekání trávy na obecních
pozemcích okolo jeho domu. ZO mu vyšli vstříc a umožní mu sekat obecní pozemky okolo
domu, aby bylo možnost využít trávu/seno pro domácí zvířata.
Schváleno jednomyslně.
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b) ČEZ
Starostka ZO informovala, že z důvodu nečekaného konfliktu na Ukrajině nedošlo k podpisu
smluv na dodávku plynu a elektřiny, obec svoje subjekty eviduje na spotové ceny, tj. ceny
se mění každý měsíc dle aktuální cenu na trhu. V tuto chvíli nebylo doporučeno uzavřít
fixační smlouvy, ale vyčkat na vývoj situace na trhu s plynem a elektřinou.
Schváleno jednomyslně.
c) MMR – dětské hřiště
Starostka ZO informovala, že nedojde k poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva
pro místní rozvoj s názvem „Dětské hřiště Na Dolejšku“ v rámci programu 117D8210 Podpora obnovy venkova, konkrétně do 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Obec bez dotace nebude projekt v plném rozsahu
realizovat.
ZO bere na vědomí.
d) MMR - komunikace
Starostka ZO informovala, že nedojde k poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva
pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně pro dotační
titul 117D8210A Podpora místních komunikací. Jednalo se o projekt Rekonstrukce místních
komunikací v obci Krakovany, část 1. Obec bez dotace nebude projekt realizovat.
ZO bere na vědomí

Zapsáno dne: 23. 6. 2022

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Josef Koláčný

Ludmila Podlešáková
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