ZÁPIS č. 3
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 13.12.2018 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Josef Koláčný ml., Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Neruda, Ludmila
Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová, MGr. Roman Pecka, Nohejl Zdeněk
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, 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. Změna jednacího řádu
4. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ školy
5. Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na období 2020-2022
6. Usnesení č. 7/2018 – dodatek č.1/2019 ke smlouvě o odvozu odpadu
7. Nabídka pozemků pro obec Krakovany – Agro21 s.r.o., Josef Sogel, Arnultovice 53, Rudník
8. Technická specifikace pro dopravní automobil – auto z dotací Ministerstva vnitra
9. Žádost o příspěvek na šachový turnaj – Ing. M.Č
10. .Usnesení č. 8/2018 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok
2019
11. Usnesení č.9/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí – Darovací smlouva, Krakovany
Development s.r.o.
12. Stížnost M. J., Krakovany – na rozbitou komunikaci v lokalitě nová zástavba směr Bělušice

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
13.11.2018. Zápis byl schválen bez připomínek.
3/ Změna jednacího řádu
ZO projednalo a schválilo změnu jednacího řádu – zejména, že informace o konání zastupitelstva
bude zastupitelům chodit elektronickou podobou SMS.
Schváleno jednomyslně
4/ Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ školy
ZO projednalo a schválilo rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019. Rozpočet je vyrovnaný příjmy i výdaje
činí 9.560.800,-. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činí 1.450.000,-.
Schváleno jednomyslně
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5/ Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na období 2020-2022
ZO projednalo a schválilo výhled rozpočtu obce na období 2020-2022.
Schváleno jednomyslně
6/ Usnesení č. 7/2018 – dodatek č.1/2019 ke smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo dodatek č.1/2019 k Smlouvě č.42/02 o odvozu odpadu uzavřenou mezi
obcí Krakovany a svozovou společností SOP a.s. Přelouč. Dodatek č.1/2019 zvyšuje cenu za svoz,
odvoz a likvidaci odpadu.
Schváleno jednomyslně
7/ Nabídka pozemků pro obec Krakovany – Agro 21 s.r.o., Josef Sogel, Arnultovice 53, Rudník
ZO projednalo nabídku zaslanou p. Josefem Sogelem na odkoupení pozemků p.č. 225/2, 254/1,
297/1, 298/1,567/36, 567/37, 594/15, 915/11, 1023/2 zapsaných na LV 131 kú Krakovany. Obec o
tyto pozemky nemá zájem.
Schváleno jednomyslně
8/ Technická specifikace pro požární automobil – auto z dotací Ministerstva vnitra-GŘ hasičů
ZO projednalo a schválilo specifikaci technických podmínek pro hasičský osobní 9.ti místní
dopravní osobní automobil, který obec bude pořizovat z dotací Ministerstva vnitra, Generální
ředitelství hasičů.
Schváleno jednomyslně
9/ Žádost o příspěvek na šachový turnaj – Ing. M.Č.
ZO projednalo a schválilo příspěvek 1.000Kč za podmínky, že vyúčtování příspěvku bude
provedeno s konkrétní fyzickou osobou, což bude s žadatelem p. Ing.Č. Tato částka bude obecnímu
úřadu vyúčtována do 15.01.2019 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně
10/ Usnesení č. 8/2018 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok
2019
ZO projednalo a schválilo Usnesením č. 8/2018 ze dne 13.12.2018 zaslaný návrh kalkulace vodného
a stočného s účinností od 1.1.2019. Cena vodného se zvýší o 2,9% z 41,94Kč/m3 na 43,17Kč/m3
bez DPH. Cena stočného se zvýší o 1,6% z 37,26 Kč/m3 na 37,84 Kč/m3 bez DPH.
Schváleno jednomyslně
11/ Usnesení č.9/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí – Darovací smlouva, Krakovany
Development s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí k darovací smlouvě od společnosti
Krakovany Development s.r.o., kterou vypracoval pan Mgr. Gruml. Obsahuje zejména podmínky,
za kterých si obec Krakovany převezme uvedené pozemky do vlastnictví
•
•
•

•
•
•
•

Na Předmětu darování nebude váznout zástavní právo.
Na Předmětu darování nebude váznout zákaz zatížení a zcizení.
Na Předmětu darování nebude váznout žádná právní vada vyjma věcného břemene umístění
a provoz elektrorozvodného zařízení. Zejména tedy na Předmětu darování nebude váznout
zástavní právo, věcné břemeno krom výjimky výše uvedené, nájemní právo a jiné právní
vady.
Na Předmětu darování budou zkolaudované inženýrské sítě (rozvod elektřiny, kanalizace
dešťové a splaškové, vodovod, veřejné osvětlení).
Kanalizace dešťová i splašková a vodovod umístěná pod Předmětem darování bude přebrána
provozovatelem, kterým bude společnost Vodos s.r.o Kolín.
Na Předmětu darování bude vybudována komunikace včetně horní vrstvy.
Na Předmětu darování budou vybudované chodníky a budou Obci Krakovany předány v
dokončeném stavu.
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•

Na Předmětu darování bude vybudované veřejné osvětlení včetně umístění luceren.

12/ Stížnost/Prosba M.J. Krakovany – na rozbitou komunikaci v lokalitě nová zástavba směr
Bělušice
ZO projednalo stížnost p. J. zaslanou na email. Jedná se o rozbitou příjezdovou komunikaci
v lokalitě nová zástavba směr Bělušice. Úpravu této komunikace provede na své náklady společnost
Development Krakovany, investor, který na dolejšku vybudoval inženýrské sítě na nových
pozemkách. A zároveň opraví překop místní komunikace naproti domu čp. 23. Oprava bude
provedena dle možností klimatických podmínek v roce 2019.
Schváleno jednomyslně
Zapsáno dne: 14.12.2018

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Josef Koláčný

Zdeněk Neruda
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