ZÁPIS č. 7
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 17.4.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: 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: Ondřej Beneš, Mgr. Roman Pecka
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Babybox pro odložené děti – STATIM
4. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
5. Usnesení č.8/2019 - ČEZ smlouva o budoucí smlouvě
6. Usnesení č.9/2019 - Výběrové řízení – Bezbariérový chodník
7. Kalkulace Ing. N.R., Vodohospodářské projekty
8. SK Krakovany – žádost o navýšení investičního příspěvku
9. Výměnný pobyt žáků ZŠ Krakovany na Slovensko
10. Návštěva z partnerské gminy Popielów z Polska a Krakovan ze Slovenska
11. Záměr na prodej pozemku – kú Božec
12. Žádost o udělení výjimky placení TKO – K. J., Krakovany 107 (chalupa)
13. Příkazní smlouva – Ing. K. R.
14. Záměr na prodej pozemku – kú Krakovany
15. Smlouva o využití či odstranění odpadu - Bohemian Waste Management a.s.
16. Usnesení č.10/2019 - Výběrové řízení – DA – schválení vítězné nabídky a smlouvy

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
13.3.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
3/ Babybox pro odložené děti – STATIM
ZO projednalo a schválilo zamítnutí žádosti o příspěvek na vybudování Babyboxu v Benešově pro
odložené děti – STATIM Benešov.
Schváleno jednomyslně.
4/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
ZO projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zajištění jejího
provozu. ZO po obsáhlé diskuzi rozhodlo shora uvedené žádosti nevyhovět. Dle názoru ZO má
podobné činnosti podporovat stát, nikoliv obce.
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Schváleno jednomyslně.
5/ Usnesení č. 8/2019 - ČEZ smlouva o budoucí smlouvě
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o
právu provést stavbu č.IV-12-6024040/2 (IV-12-6024040 Krakovany, Božec, kNN pro č.parc.
78/1). Shora uvedená smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, podle ustanovení §25 odst. 4 zákona č.
458/2000 Sb energetického zákona a podle č.183/2006Sb. stavebního 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 zemní kabelového vedení NN. Výše
uvedené zařízení distribuční soustavy má být vybudováno na pozemku 308/1 kú Božec ve vlastnictví
obce. Zařízení distribuční soustavy zahrnuje 32 bm kabelu NN. 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 2.000,-Kč.
Schváleno jednomyslně
6/ Usnesení č. 9/2019 - Výběrové řízení – Bezbariérový chodník
ZO projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na „Bezbariérový chodník při silnici č.327/13,
obec Krakovany“ (tzv. Chodník v Chaloupkách). Stala se jím firma DOPRAVNÍ STAVBY
BOHEMIA s.r.o. na základě předložené nejnižší nabídky za 2.725.283,05 Kč cena je včetně 21%
DPH. ZO dále projednalo a schválilo Smlouvu o dílo, která splňuje parametry stanovené IROP
poskytovatelem dotace na danou akci.
Schváleno jednomyslně.
7/ Kalkulace Ing. N. R., Vodohospodářské projekty
ZO projednalo a schválilo kalkulaci předloženou Ing. R. N., Vodohospodářské projekty Kolín –
jedná se položkový rozpočet a dopracování projektu pro provádění stavby (DPS). Daná projektová
dokumentace a položkový rozpočet je nedílná součást dokumentace pro vypsání výběrového řízení
pro akci „Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany. Cena za výše uvedené práce činí
39.000,-Kč vč. DPH.
Schváleno jednomyslně.
9/ Výměnný pobyt žáků ZŠ Krakovany na Slovensko
ZO projednalo výměnný pobyt žáků do partnerské obce Krakovany na Slovensku. Jedná se o
výměnný pobyt žáků ze čtvrtých a pátých ročníků základních škol. V minulých letech se žáci školy
účastnili již výměnného pobytu v Krakovanech na Slovensku a v gmině Popielów v Polsku. Loni
obec Krakovany hostila děti ze Slovenska i z Polska. Nyní jsme obdrželi pozvání našich dětí na
Slovensko v termínu 24.-27.6.2019. Žáci se vždy na výměnné pobyty velmi těší a je to pro ně
obrovský zážitek. Obec platí pouze dopravu na Slovensko a zpět.
Schváleno jednomyslně.
10/ Návštěva z partnerské gminy Popielów v Polsku a Krakovan ze Slovenska
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. Úzká delegace 8+1 z gminy Popielów v Polsku a 8+1 z
Krakovan na Slovensku nás navštíví ve dnech 21.-23.6.2019.
Schváleno jednomyslně
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11/ Záměr na prodej pozemku – kú Božec
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku 3/2 v kú Božec.
Schváleno jednomyslně.
12/ Žádost o udělení výjimky placení TKO – K. J., Krakovany 107 (chalupa)
ZO projednalo žádost o udělení výjimky placení TKO za chalupu čp. 107 v obci Krakovany podanou
p.J.K., trvale bytem Praha. Žádost byla zamítnuta.
Schváleno jednomyslně.
13/ Příkazní smlouva Ing. R. K.
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi Ing. R.K. – STAVEBNÍ KANCELÁŘ jako příkazníkem na straně
jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení
výkonu - Technický dozor investora (TDI) v souladu s §152, odst.4, §153 odst.3 a 4
Zákonač.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. TDI se vztahuje
na akci s názvem „Rekonstrukce chodníku Krakovany“ tzv. Chodník v Chaloupkách. Celková cena
za zabezpečení TDI činí 70.000 Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
14/ Záměr na prodej pozemku – kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku 1456 v kú. Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
15/ Smlouva o využití či odstranění odpadu - Bohemian Waste Management a.s.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o využití či odstranění odpadu se společností Bohemian Waste
Manaegement. Smlouva bude uzavřena mezi Bohemian Waste Management a.s., Hradec Králové,
jako zhotovitel na straně jedné a obcí Krakovany, jako objednatele na straně druhé. Předmětem této
smlouvy je převzetí, využití a/nebo odstranění odpadu dodaného objednatelem do zařízení PJ BWM
– CKNO Zdechovice. Uložení odpadu – kompostárna (200201-O-000) biologicky rozložitelný
odpad – bez specifikace, cena za 590,- Kč/tunu. Smlouva je nezbytná pro naplnění dotačních
podmínek pro akci „Čistá obec“.
Schváleno jednomyslně.
16/ Usnesení č.10/2019 - Výběrové řízení – DA – schválení vítězné nabídky a smlouvy
ZO projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Krakovany. Základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídky. Zakázku vyhrála
společnost TECHSPORT, s.r.o. z Brna, která předložila nabídku s nejnižší cenou. Nedoložila ovšem
kompletní požadovanou dokumentaci a proto bude vyzvána k doložení s termínem do 24.4.2019.
Pokud chybějící dokumentaci doloží, bude s firmou uzavřena kupní smlouva č. 101/2019. Obec
Krakovany jako odběratel a společnost TECHSPORT, s.r.o. jako dodavatel. Cena vozu dle
schválených technických podmínek pro dopravní automobil činí 890.560,-Kč vč. DPH. Termín
dodání nejpozději 15.12.2019. V případě, že na výzvu o dodání chybějících dokumentů nezareagují
do výše uvedeného termínu, bude uzavřena kupní smlouva s následujícím účastníkem výběrového
řízení. Auto bude hrazeno z dotací Ministerstva vnitra (450.000,-Kč) a dotací Středočeského kraje
(300.000,-), rozdíl hradí obec Krakovany ze svého rozpočtu.
Schváleno jednomyslně.
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Zapsáno dne: 19.4.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Mgr. Roman Pecka
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