ZÁPIS č. 2
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 13.11.2018 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný ml., Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková
Nepřítomni: Josef Polák
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: Zdeněk Nohejl
Ověřitelé zápisu: Mgr. Roman Pecka, Ondřej Beneš
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Schválení rozpočtu na rok 2019
4. Aktualizovaná příručka pro člena zastupitelstva obce + Zákon o obcích 128/2000Sb.
5. Inventarizace majetku obce za rok 2018
6. Výroční zpráva Základní a Mateřské školy Krakovany
7. Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka
8. Školská rada – jmenování zástupce za obec
9. Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity družiny
10. Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky
11. Žádost o finanční příspěvek kynologický klub
12. Den seniorů 26.1.2019 od 15hod
13. Vánoční balíčky pro seniory
14. Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2018 od 16,30hod
15. Žádost o výjimku o nepřipojení ke kanalizačnímu řádu – p.P. + p.S. Božec
16. Žádost o veřejnou omluvu – manželé Š., Krakovany
17. Usnesení č.3/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
18. Žádost VARIO INVEST s.r.o. + p.H. – žádost o změnu územního plánu obce Krakovany
19. Usnesení č.4/2018 - Havárie kanalizace 08/2017 – reakce p.R., Krakovany na dopis ze dne
25.9.2017
20. Usnesení č.5/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů
21. Usnesení č.6/2018 – schválení Přílohy č.2 k Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany
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
1.11.2018. Zápis byl schválen bez připomínek.
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3/ Schválení rozpočtu na rok 2019
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Schodek se dorovnává financováním v podobě zůstatku z předešlého roku. Obec již nesplácí žádné
úvěrové splátky. Příjmová část rozpočtu činí 10 341 500,-Kč, výdajová 12 093 350,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
4/ Aktualizovaná příručka pro člena zastupitelstva obce + Zákon o obcích 128/2000Sb.
Zastupitelé obdrželi aktualizovanou Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018
a Zákon 128/2000Sb. O obcích. Předávací protokol je součástí zápisu ze schůze.
5/ Inventarizace majetku obce za rok 2018
ZO schválilo provedení inventarizace majetku obce a plán inventur na rok 2018. Inventarizace
majetku obce bude provedena podle plánu inventur. ZO rozhodlo, že inventarizaci majetku obce
provede inventarizační komise v následujícím složení:
Předseda:
Členové komise:

Zdeněk Nohejl
Ilona Formánková
Ing. Daniela Nohejlová
Martina Douděrová – účetní obce
Luboš Kubíček – pracovník obce

Inventarizace majetku bude provedena k datu 31.12.2018.
Schváleno jednomyslně.
6/ Výroční zpráva Základní a Mateřské školy Krakovany
ZO projednalo výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Krakovany za rok 2017/2018 a
nemá k ní žádné výhrady. Zpráva je písemná a je přiložena k zápisu.
Schváleno jednomyslně.
7/ Žádost o finanční příspěvek – MŠ a ZŠ Krakovany
ZO projednalo žádost ředitelky Mgr. Jitky Holíkové o finanční příspěvek na pořádání Mikulášské
nadílky pro děti z Mateřské i Základní školy Krakovany, která se bude konat dne 4.12.2018.
Předpokládaný počet dětí, které se akce zúčastní je 117.
ZO schválilo přispět na tuto akci částkou ve výši 5 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
8/ Školská rada – jmenování zástupce za obec
ZO po projednání jmenovalo Josefa Koláčného ml. Za zástupce obce ve Školské radě. Výše uvedený
toto jmenování akceptoval.
9 Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity družiny
ZO pozitivně bere na vědomí Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje, že byla navýšena
kapacita školní družiny na 40 dětí.
10/ Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky
ZO projednalo žádost uskupení krakovanské maminky o finanční příspěvek na pořádání tradičního
Lampionového průvodu naší obcí, který se konal v sobotu 3.11.2018. Peníze budou použity na
úhradu ohnivé show. Tato ohnivá show se konala po ukončení průvodu na starém hřišti.
ZO schválilo poskytnout na shora uvedený účel příspěvek ve výši 5 000,-Kč za podmínky, že
vyúčtování příspěvku bude provedeno s konkrétní fyzickou osobou s nikoliv s právně neexistujícím
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spolkem. Vyúčtování bude provedeno s J.Š., Krakovany. Tato částka bude obecnímu úřadu
vyúčtována do 31.12.2018 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
11/ Žádost o finanční příspěvek – Kynologický klub Krakovany
ZO projednalo žádost Kynologického klubu o finanční příspěvek na pořádání tradičního
Mikulášského závodu, který se bude konat v sobotu 1.12.2018.
ZO schválilo přispět na tuto akci částkou ve výši 5 000,-Kč. Tato částka bude obecnímu úřadu
vyúčtována do 31.12.2018 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně.
12/ Den seniorů
ZO na základě doporučení sociálního výboru projednalo a schválilo konání dne seniorů. Den seniorů
se bude konat v sobotu 26.1.2019 od 15 hod na sále Pohostinství u Jirky. Organizačně den seniorů
zajistí pracovníci obecního úřadu, členové sociálního výboru a SDH Krakovany. Ekonomicky bude
den seniorů hrazen z příslušné kapitoly rozpočtu obce.
Schváleno jednomyslně.
13/ Vánoční balíčky pro seniory
ZO rozhodlo obdarovat u příležitosti vánoc nejstarší občany dárkovým balíčkem v hodnotě 300,-Kč
Distribuci balíčků zajistí členové sociálního výboru.
Schváleno jednomyslně.
14/ Rozsvícení vánočního stromu – sobota 1.12.2018 od 16,30hod
ZO schválilo provedení výzdoby vánočního stromu u Koloniálu Pohoda. Výzdoba bude pro letošní
rok stejná jako předchozí rok s tím, že bude doplněno osvětlení za použití plošiny. Rozsvícení
vánočního stromu dojde v sobotu od 16,30 v prostranství před obecním úřadem. Programu se zhostí
ZŠ + MŠ Krakovany ve spolupráci s obecním úřadem. ZO se dohodlo, že uvolní peníze z rozpočtu
na další rok, aby bylo možné zajistit inovaci výzdoby vánočního stromu.
Schváleno jednomyslně.
15/ Žádost o výjimku o nepřipojení ke kanalizačnímu řádu – p.P. + p.S.. Božec
Na základě písemné žádosti bylo na ZO projednáno a schváleno žádosti vyhovět. Extrémní délka
přípojky dle požadavku provozovatele kanalizace neumožňuje napojení domu čp. 42 v Božci na
veřejný kanalizační řád obce. Z výše uvedeného důvodu budou z uvedeného domu splaškové vody
nadále vyváženy fekálním vozem.
Schváleno jednomyslně.

16/ Žádost o veřejnou omluvu – manželé Š., Krakovany
ZO projednalo písemnou žádost manželů Š.
Omluva manželům Š.:
Veřejně se obec Krakovany omlouvá za chybně uvedené informace v zápise č. 47 ze schůze konané
dne 27.9.2018, kde jsme uvedli následující „Druhým důvodem je, že obec prodala žadateli dvě
parcely v lokalitě Na Vrchu a manželé Š. si na jedné z nich vybudovali zahradu.“ Toto vyjádření je
nepřesné a zavádějící. Manželé Š., si dva výše zmiňované pozemky, odkoupili od soukromého
majitele za plnou tržní cenu, nikoliv od obce.
Schváleno jednomyslně.
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17/ Usnesení č.3/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti – ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou v souladu s ustanovením
§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 pozemkům
parc.čísla
234/5,1355/1,1355/2,1355/3,1377/7 v katastrálním území Krakovany (672351), obec Krakovany.
Oprávněný vybudoval na výše uvedených pozemkách kabelové vedení 102m dále je zařízení
distribuční soustavy – inženýrské sítě ve smyslu §509 občanského zákoníku. Jednorázová platba za
zřízení věcného břemene se smluvně sjednává na 1.000Kč včetně DPH.
Schváleno jednomyslně
18/ Žádost VARIO INVEST s.r.o. + p.H. – žádost o změnu územního plánu obce Krakovany
ZO projednala a prodiskutovala žádost o změnu územního plánu na pozemkách par.č. 228/1, 228/4,
228/6, 228/7 v kú Krakovany. ZO žádost zamítají. Územní plán obce v současné době nabízí
dostatečné množství stavebních parcel pro zájemce a nezamýšlí v blízké době měnit územní plán
obce.
Schváleno jednomyslně
19/ Usnesení č.4/2018 - Havárie kanalizace 08/2017 – reakce p.R., Krakovany na dopis ze dne
25.9.2017
ZO projednalo dopis směřovaný novému zastupitelstvu. Jedná se o reakci na dopis zaslaný p. R. dne
25.9.2017. ZO bere tuto záležitost za uzavřenou. Veškeré kroky obce byly provedeny v souladu
s dohodou projednanou a schválenou se stěžovatelem.
Schváleno jednomyslně

20/ Usnesení č.5/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů,
která v plném rozsahu nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů.
Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2019 a mění výši poplatku za svoz a uložení komunálního
odpadu. Shora uvedený poplatek od 1.1.2019 činí 600,- Kč pro děti do 15ti let věku či držitele
průkazu ZTP a 650,-Kč pro ostatní.
Schváleno jednomyslně.
21/ Usnesení č.6/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Krakovany – Vyhláška vstupuje v platnost od 1.1.2019 a jedná
se o doplnění popelnice na tříděný odpad plasty vč. PET lahví (žlutá) o objemu 240l, které budou
umístěny do jednotlivých rodinných a bytových domů zdarma na základě předávacího protokolu.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 15.11.2018
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Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověčitelé zápisu:

Mgr. Roman Pecka

Ondřej Beneš
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