ZÁPIS č. 4
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 16.1.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný ml., Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková, 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: Ing. Pavla Gerhátová, 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. Usnesení č. 1/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Krakovany, obnova NN za KNN č. IE-12-6008580/VB/067 – ČEZ
Distribuce, a.s.
4. Příkazní smlouva ARTENDR s.r.o., Kolín
5. Kalkulace na komunikaci „Čižovská nové parcely pod domem pana Tvrdíka“ Strabag a.s.
6. Záměr směna části pozemku Božec
7. Maškara 2019 - Smlouva o vytvoření uměleckého díla video reportáž M. K., hudba
Suchdolanka
8. Usnesení č.2/2019 – Dotace středočeský kraj, hasičské auto
9. Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „ Vlajky pro Tibet“
10. Výstavba chodníku v Chaloupkách“ – vypsání výběrové řízení
11. Žádost o vyjádření o umístění sítí – p.N. Krakovany ,investor

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/ Usnesení č. 1/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Krakovany, obnova NN za KNN č. IE-12-6008580/VB/067 – ČEZ Distribuce,
a.s.
ZO projednalo a schválilo Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Krakovany, obnova NN za KNN č. IE-12-6008580/VB/067. Shora uvedená
smlouva uvedená smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, k provedení ustanovení §25 odst. 4 zákona č.
458/2000 Sb energetického zákona. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako budoucím
povinným na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako budoucím oprávněným na
straně druhé. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek stavby zařízení distribuční soustavy
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kabelového vedení nízkého napětí včetně rozpojovacích skříní a přípojkové jistící skříně. Výše
uvedené zařízení distribuční soustavy má být vybudováno na pozemcích ve vlastnictví obce
specifikovaných v této smlouvě Zařízení distribuční soustavy zahrnuje 1921 bm kabelového vedení,
5 rozpojovacích skříní, 17 přípojkových skříní a 1 betonový sloup. Smluvní strany se rovněž
zavazují, že spolu za podmínek uvedených v této smlouvě uzavřou vlastní smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 zákona č.
458/2000 sb. v platném znění. Smluvní strany dohodly, že za omezení vlastnického práva budoucího
povinného v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy a zřízení věcného břemene bude
budoucímu povinnému na základě vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada skládající se
z následujících položek:
• 1 bm kabelového vedení v komunikaci - 100 Kč
• 1 bm kabelového vedení v „ zeleném pásu „ – 50 Kč
• 1 přípojková skříň - 1 000 Kč
• 1 rozpojovací skříň - 1 000 Kč
• 1 betonový sloup - 1 000 Kč
Obec není plátce DPH. Smlouva nahrazuje smlouvu schválenou ZO dne 18.7.2018 z důvodu
doplnění pozemku č.1364/2 v k.ú. Krakovany na žádost investora, ostatní ustanovení smlouvy o
smlouvě budoucí zůstávají beze změny.
Dále pak byl odsouhlasen záboru veřejného prostranství 1340m2/5Kč/m.
Schváleno jednomyslně
4/ Příkazní smlouva ARTENDR s.r.o., Kolín
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností ARTENDR, s.r.o., Kolín, jako příkazníkem na straně
jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci (MMR) na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Krakovany“.
Celková cena za zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na výše uvedenou akci činí 25.000,- bez
DPH. Cena za provedené výběrové řízení na zhotovitele akce dle požadavku poskytovatele dotace
činí 25.000,- bez DPH. V případě získání dotace plus 1,7% z výše přiznané dotace.
Obec Krakovany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Krakovany“ z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a závazek
spolufinancování akce projektu v minimální výši 30%. Spoluúčast může být pokryta z dotací
středočeského kraje. Obec schvaluje podání žádosti i v případě, že návazná dotace ze středočeského
kraje nebude přiznána a ponese tak spoluúčast 30% z vlastních zdrojů.
Schváleno jednomyslně.
5/ Kalkulace na komunikaci „Čižovská nové parcely pod domem pana Tvrdíka“ Strabag a.s.
ZO projednalo kalkulaci zpracovanou Ing. Jiří Benešem, Strabag a.s., týkající se výstavby základní
vrstvy (kufru) místní komunikace ve shora uvedené lokalitě. Jednalo by se o tzv. štěrkovou cestu.
ZO záměr výstavby schválilo a zároveň rozhodlo oslovit další společnosti pro porovnání cen.
Schváleno jednomyslně.
6/ Záměr směna části pozemků Božec
ZO projednalo a schválilo záměr směny části pozemků v k.ú. Božec jedná se o pozemky 308/1 a
st.5.
Schváleno jednomyslně.
7/ Maškara 2019 - Smlouva o vytvoření uměleckého díla – video reportáž masopust, M. K.,
hudba Suchdolanka
ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Cena 7.500,-Kč vč. DPH
obsahuje pořízení cca 8hodin videozáznamu, následný střih, úprava a výsledný mastering. Dodání
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kompletního DVD, dále pak DVD s HDV videozáznamem, fotografie (50-100ks) v digitální
podobě. Dále pak autorská práva.
Schváleno jednomyslně.
8/ Usnesení č.2/2019 – Dotace středočeský kraj, hasičské auto
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj na příspěvek na pořízení
osobního dopravního automobilu pro JSDH. Tato dotace je v návaznosti na dotaci z Ministerstva
vnitra, které poskytlo 450.000,-Kč a Středočeský kraj poskytne dotaci ve výši 300.000,-Kč.
Spoluúčast obce činí rozdíl mezi cenou vozu a poskytnutými dotacemi cca 300tisíc.
Výběrové řízení na shora uvedený automobil provede J. Ch. za 15.000,-Kč. Výše uvedený zajistil
dotaci z Ministerstva vnitra na předmětný automobil.
Schváleno jednomyslně.
9/ Žádost spolku Lungta – vyvěšení „Vlajka pro Tibet“
ZO projednalo žádost spolku Lungta o připojení se obce k Krakovany k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Kampaň lze podpořit vyvěšením Tibetské vlajky dne 10. 3. 2019. ZO rozhodlo,
že se obec nebude k shora uvedené kampani připojovat.
ZO zamítlo žádost spolku Lungta jednomyslně.
10/ Výstavba chodníku v Chaloupkách“ – vypsání výběrové řízení
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu Chodníku v Chaloupkách.
Zakázku bude administrovat společnost WITERO s.r.o. Praha na základě příkazní smlouvy
schválené ZO dne 27.9.2018.
Schváleno jednomyslně
11/ Žádost o vyjádření o umístění sítí – p.N. Krakovany , investor
ZO projednalo žádost p.N. Krakovany, o vyjádření o umístění sítí ve správě obce z důvodu přípravy
projektové dokumentace a územního souhlasu stavby: „Nová STL plynovodní přípojka pro čp. Krakovany. ZO souhlasí s vytyčením předmětných inženýrských sítí na dotčených pozemcích ve
vlastnictví obce.
Zapsáno dne: 18.1.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ing. Pavla Gerhátová

Ludmila Podlešáková

3

