ZÁPIS č. 8
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 22.5.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Neruda, Zdeněk Nohejl,
Mgr. Roman Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová
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: Zdeněk Neruda, 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. Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – rozšíření VDJ Krakovany
4. Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – rekonstrukce obecní stodoly
5. Usnesení č.11/2019 – přípojky voda, kanál
6. Domácí hospic Srdcem, z.ú – žádost o příspěvěk
7. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrakstruktury – Vodos s.r.o., Kolín
8. Usnesení č. 12/2019 – limit bez jednání ZO
9. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020
10. H. J., Krakovany 153 - reklamace stočného
11. U. Z. Krakovany 97 – žádost o ukončení nájmu
12. Záměr o pronájem nebytového prostoru čp. 250
13. K.J. – chalupa TKO
14. Vítání občánků – finanční dar obce
15. MŠ a ZŠ Krakovany – MAS Zálabí, PC učebna
16. Různé
a. M.M., Lipec 12 – sbírka pro Klokánek
b. Nabídka prezentace obce „Na kole i pěšky“

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
17.4.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
3/ Příkazní smlouva WITERO s.r.o. Praha – Rozšíření VDJ Krakovany
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITERO, s.r.o., Praha, jako příkazníkem na straně jedné
a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci (MŽP, či jiné fondy) na akci „“Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany“.
Celková cena za zabezpečení přípravy žádostí o dotaci na výše uvedenou akci činí 20.000,- bez
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DPH. Cena za provedené výběrové řízení na zhotovitele akce dle požadavku poskytovatele dotace
činí 19.000,- bez DPH. V případě získání dotace plus 2,1% z výše přiznané dotace.
Schváleno jednomyslně.
4/ Příkazní smlouva WITERO s.r.o. Praha – Rekonstrukce obecní stodoly
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITERO, s.r.o., Praha, jako příkazníkem na straně jedné
a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci (MMR, či jiné fondy) na akci „“Rekonstrukce obecní stodoly v obci Krakovany“.
Celková cena za zabezpečení přípravy žádostí o dotaci na výše uvedenou akci činí 20.000,- bez
DPH. Cena za provedené výběrové řízení na zhotovitele akce dle požadavku poskytovatele dotace
činí 25.000,- bez DPH. V případě získání dotace plus 2,1% z výše přiznané dotace.
Schváleno jednomyslně.
5/ Usnesení č. 11/2019 – přípojky voda, kanál
ZO projednalo a stanovilo pravidla pro budování nově vzniklých přípojek na vodovod a kanalizaci.
Od 22.5.2019 jdou za obcí pouze náklady dané Zákonem o vodovodech a kanalizacích s prováděcí
vyhláškou. Tzn. u vodovodní přípojky – materiál na odbočení přípojky a uzávěr vodovodní přípojky
(šoupě) + vodoměr hradí vlastník vodovodu tj. obec Krakovany. Práce, další materiál, terénní
úpravy, či uvedení povrchů dotčených obecních pozemků či komunikací ve vlastnictví obce i
Středočeského kraje do původního stavu, jde za žadatelem o přípojku.
Schváleno jednomyslně.
6/ Domácí hospic Srdcem, z.ú – žádost o příspěvek
ZO projednalo a schválilo žádost o finanční dar 5.000,- Kč pro neziskovou organizaci Domácí
hospic Srdcem na provoz hospice. Hospic poskytuje službu, která umožňuje osobám v terminálním
(konečném) stádiu zemřít doma za důstojných podmínek a za přítomnosti svých blízkých.
Schváleno jednomyslně.
7/ Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Vodos s.r.o., Kolín
ZO projednalo Roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2018 včetně
doporučených nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu a kanalizace.
Provozovatelem výše uvedené vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce je společnost
VODOS, s.r.o., Kolín. Pitnou vodu odebírá 858 obyvatel. V roce 2018 byla na vodovodní sítí
zjištěny a opraveny 3 poruchy. Na kanalizaci je napojeno 945 obyvatel. V roce 2018 byla na
kanalizační sítí zjištěna a opravena 1 porucha. Celkem bylo v roce 2018 fakturováno 14 208m3 pitné
vody a 27 150m3 odpadní vody. Cena vodného v roce 2018 činila 41,94 Kč/m3 bez DPH a cena
stočného činila v minulém roce 37,26Kč/m3 bez DPH. Kvalita pitné vody byla kontrolována
v souladu s provozním řádem a odpovídala normám zákona č. 252/2004 Sb.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
8/ Usnesení č.12/2019 – limit bez jednání ZO
ZO projednalo a schválilo finanční limit 40.000,- Kč bez DPH pro starostku. Tento limit umožňuje
řešit provozní náklady či operativně řešit povinnosti plynoucí z dotací, tak aby z časového hlediska
práce a služby navazovali. Starostka má povinnost o důležitých věcech následně zastupitelé
informovat.
Schváleno jednomyslně.
9/ Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Krakovany, Mgr. J.H. o udělení výjimky z počtu
dětí v mateřské škole na školní rok 2019/2020. Konkrétně se jedná o udělení výjimky pro II.
oddělení z počtu 24 dětí na počet 28 dětí.
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Schváleno jednomyslně.
10/ H.J., Krakovany 153 - reklamace stočného
ZO projednalo reklamaci vyúčtování vodného a stočného za I. Čtvrtletí roku 2019, kterou p.H.
předal společnosti Vodos a OÚ Krakovany. Zastupitelstvo se ztotožnilo s právním názorem
provozovatele vodovodu a kanalizace společnosti Vodos s.r.o., Kolín, která reklamaci zamítla.
Schváleno jednomyslně.
11/ U.Z., Krakovany 97 – žádost o ukončení nájmu
ZO projednalo a schválilo žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v tělocvičně dohodou a to
ke dni 31.5.2019. Vzhledem k provedeným úpravám pronajatých prostor, které nájemce vybudoval
na vlastní náklady (dlažba, vymalování, odpad), bude nájemci odpuštěna dlužná částka nájemného
ve výši 15.000,- Kč.
Schváleno jednomyslně.
12/ Záměr o pronájem nebytového prostoru čp.250
ZO projednalo a schválilo záměr pronájem nebytového prostoru čp.250
Schváleno jednomyslně.
13/ Žádost o udělení výjimky placení TKO – K. .J., Krakovany 107 (chalupa) K. J. – chalupa
TKO
ZO projednalo žádost o udělení výjimky placení TKO za chalupu čp. 107 v obci Krakovany podanou
p. J.K., trvale bytem Praha. P.K. zaslal další vysvětlení po obdržení zamítnutí žádosti ze
zastupitelstva dne 17.4.2019. Žádost byla opět zamítnuta.
Schváleno jednomyslně.
14/ Vítání občánků – finanční dar obce
ZO projednalo a schválilo poskytování finančního daru obce malým občánkům. Každému malému
občánkovi bude poskytnut při Vítání občánků finanční dar ve výši 1.000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
15/ MŠ a ZŠ Krakovany – MAS Zálabí, PC učebna
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na PC učebnu. Žádost se podá na základě 6. výzvy
MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělání (výzva č.06_16_075). Bude podána příspěvkovou
organizací MŠ a ZŠ Krakovany ve spolupráci s dotační firmou. Dotace činí 95% uznatelných
nákladů a spoluúčast je 5%. Akce se musí profinancovat a následně budou peníze proplaceny.
Celková částka činí cca 2MIL z toho 5% je 100.000Kč. Investice obce příspěvkové organizaci tak
bude činit pouze 100.000,- Kč. Realizace cca 2020. V případě, že PO ZŠ a MŠ dotaci neobdrží
nebude se daná akce realizovat.
Schváleno jednomyslně.
16/ Různé
a) M. M., Lipec 12 – sbírka pro Klokánek
ZO projednalo a vzalo na vědomí sbírku pro Klokánek vyhlášenou panem M. M. z Lipce.
Akce bude podpořena pouze marketingovou formou – vyvěšeno na nástěnce, web,
rozhlas. Lidé mohou přinést do 30.5.2019 na sběrné místo Lipec 12 trvanlivé potraviny,
sladkosti jenž děti potěší, knihy, drogerii nebo oblečení. Obec z kapacitních důvodů není
schopna se organizačně do této sbírky zapojit.
b) Nabídka prezentace obce „Na kole i pěšky“
ZO projednalo a schválilo nabídku zveřejnit prezentaci obce Krakovany v publikaci na
Kole i pěšky. Prezentace obce Krakovany bude na jednu stranu tištěné publikace Na kole
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i pěšky Středními Čechami a Prahou. Dále pak bude obec prezentována v aplikaci Na
kole i pěšky, kterou si mohou uživatelé chytrých telefonů zdarma stáhnout (funguje pro
Android i Apple). Cena 10.000,- bez DPH obsahuje reklamu v tištěné podobě, v aplikaci
a tip na výlet na Facebooku.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno dne: 27.5.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Zdeněk Neruda

Ludmila Podlešáková
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