ZÁPIS č. 6
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 13.3.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Mgr.
Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni: Zdeněk Neruda, Ludmila Podlešáková, Zdeněk Nohejl
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, Josef Koláčný
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Příkazní smlouva Petra Řezníčková, Mělník
4. Dopravní automobil (DA) – Souhlas s vypsáním výběrového řízení
5. Smlouva OAD Kolín s.r.o.
6. Meteor Kolín - Nabídka průtokového měření pro systém Thomson
7. Žádost o pokácení smrku a túje – František Hanuš, Kolín
8. Žádost o pokácení smrku – Jiří Morávek, Kolín
9. Směna pozemků – Marcela Šplíchalová, Božec čp.7
10. Kontrola hygieny ve školní kuchyni
11. Vypsání výběrového řízení na výstavbu zpevněné plochy
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
13.2.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
3/ Příkazní smlouva Petra Řezníčková, Mělník
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi Petra Řezníčková, Mělník, jako příkazníkem na straně jedné a obcí
Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je výběrové řízení na pořízení
nového dopravního automobilu pro hasiče pořizovaného z dotací Ministerstva Vnitra GŘ HZS a
Středočeského kraje. Cena za provedené výběrové řízení na zhotovitele akce dle požadavku
poskytovatele dotace činí 15.000,- vč. DPH.
Schváleno jednomyslně.
4/ Dopravní automobil (DA) – Souhlas s vypsáním výběrové řízení
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení Na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH. Zakázku bude administrovat paní Petra Řezníčková, Mělník na základě příkazní smlouvy
schválené ZO dne 13.3.2019.
Schváleno jednomyslně
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5/ Smlouva OAD Kolín s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
na rok 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Krakovany, jako objednatelem na straně jedné a Okresní
autobusovou dopravou Kolín, s.r.o., jako dopravcem na straně druhé. Účelem této smlouvy je
zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti dle výše uvedeného zákona. Cena dopravního výkonu pro
rok 2019 za 1 km činí 53,33 Kč celkem za rok 2019 činí 98.200,-Kč a platba bude provedena
kvartálně, tj. 4x 24.550,-Kč (březen, duben, červenec, říjen).
Schváleno jednomyslně.
6/ Meteor Kolín – Nabídka průtokového měření pro systém Thomson
ZO projednalo a schválilo nabídku průtokového měření odtoku vyčištěné vody z ČOV (povinnost
ze zákona měřit množství vyčištěné vody). Nabídka obsahuje Průtokoměr MQU 99 -SMART: DU
200 vč. nerezového úchytu na sondu, montáže, kalibrace. Cena celkem činí 47.540,-Kč bez DPH.
Tento nahradí stávající již nefunkční ultrazvukový průtokoměr. Oprava je neekonomická, neboť
průtokoměr je na konci životnosti.
Schváleno jednomyslně.
7/ Žádost o pokácení smrku a túje – František Hanuš, Kolín
ZO projednalo a na základě doporučení komise životního prostředí udělilo souhlas s pokácením
vzrostlého smrku a túje s rozdvojeným kmenem. Stromy jsou vysazeny na obecním pozemku před
čp.172 v Krakovanech a jsou blízko domu, vrostlé a blízko elektrického vedení. Žadatel provede
pokácení na vlastní náklady a je zodpovědný za příp. škody vzniklé neodbornou manipulací.
Schváleno jednomyslně.
8/ Žádost o pokácení smrku – Jiří Morávek, Kolín
ZO projednalo a na základě doporučení komise životního prostředí udělilo souhlas s pokácením
vzrostlého smrku. Smrk je vysazen na obecním pozemku před čp.45 v Božci a je blízko plotu i
domu. Kořeny již narušují stabilitu plotu a žadatel chce předejít dalším škodám. Žadatel provede
pokácení na vlastní náklady a je zodpovědný za příp. škody vzniklé neodbornou manipulací.
Schváleno jednomyslně.
9/ Směna pozemků – Marcela Šplíchalová, Božec čp.7
ZO na základě schváleného záměru ze dne 16.1.2019 projednalo a schválilo směnu pozemků v kú
Božec. Směna bude uzavřena mezi obcí Krakovany (308/1) a Marcelou Šplíchalovou, Božec čp.7
(st.5). Předmětem směny je část A = cca 31m2 pozemku paní Šplíchalové zasahovalo do obecní
komunikace a touto směnou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů. Obec získala pozemek
komunikace a pí. Šplíchalová směnou získala část pozemku B = cca 8m2 na obecní návsi.
Schváleno jednomyslně.
10/ Kontrola hygieny ve školní kuchyni
ZO projednalo zprávu z kontroly provedené dne 1.3.2019 ve školní kuchyni. Kontrolu provedla
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín. Byly shledány závady na
starých spotřebičích – škrabka na brambory, robot, které již nevyhovují aktuální normám. ZO
projednalo a schválilo pořízení nového vybavení.
11/ Vypsání výběrového řízení na výstavbu zpevněné plochy
ZO a projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu zpevněné plochy pro obslužnost
parcel 305/139-134 v kú Krakovany.
Zapsáno dne: 15.3.2019
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Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ing. Pavla Gerhátová

Josef Koláčný

3

