ZÁPIS č. 15
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 18.12.2019 na OÚ Krakovany
Přítomni: Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman Pecka, Ludmila
Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Onřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Zdeněk Neruda
Občané: J. Š. ml.
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 Nohejl
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany
4. Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2021-2023
5. Usnesení č. 21/2019 – Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu
6. Usnesení č. 22/2019 – Schválení podání žádosti na Středočeský kraj
7. Žádost o finanční příspěvek – šachový turnaj, Ing. Miroslav Čábelka
8. Dílčí audit KÚSK
9. Rozpočtové opatření č.1
10. Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - SK Krakovany
11. Různé

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
20.11.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Rozpočet ZŠ a MŠ Krakovany
ZO projednalo a schválilo rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020. Rozpočet je vyrovnaný příjmy i výdaje
činí 12.860.800,-. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činí 1.150.000,- a investiční příspěvek
2.000.000,- na vybudování PC učebny, která se bude budovat z dotací (podmínka nejdříve
vybudovat, proplatit a následně se získá 95% peněz zpět z dotace). Ostatní položky v rozpočtu
nejdou z rozpočtu obce Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
4 Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2021- 2023
ZO projednalo a schválilo dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na období 2021 –
2023.
Schváleno jednomyslně.
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5/Usnesení č. 21/2019 – Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 42/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi
obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a svozovou společností SOP a.s. Přelouč na straně
druhé jako zhotovitel. Cena za svoz odpadu je pro rok 2020 dodatkem stanovená následovně:
1. Svoz komunálního odpadu (popelnice) – 330,20 Kč na obyvatele za kalendářní rok
2. Svoz komunálního odpadu (popelnice) – 330,20 Kč na dům, ve kterém není nikdo hlášen
k TP (chalupáři)
3. Odstranění komunálního odpadu (cena za uložení) – 809,-Kč/tuna
4. Sazba základního poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku – 500,- Kč/tuna
5. Odstranění BIO odpadu (uložení na skládku) – 426,-Kč/tuna
6. Sazba základního poplatku za uložení BIO odpadu na skládku – 0Kč/tuna
7. Sběr a svoz odpadu v zimním období 49,-Kč/1 výsyp 120 l popelnice; 59,-Kč/1výsyp 240 l
popelnice
8. Svoz komunálního odpadu (popelnice) od obecních zařízení a osob podnikajících – 2.746,Kč za označenou nádobu za kalendářní rok
9. Svoz tříděného odpadu (kontejnery – plast, papír, sklo čiré a barevné, kov) - 127,-Kč na
trvale žijícího obyvatele a kalendářní rok
10. 240l nádoba na plast – svoz 1x28dní vč. pronájmu 985,-Kč/ks
11. Recyklační poplatek - 690,-Kč/tuna
Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH.
ZO schválilo jednomyslně.
6/ Usnesení č. 22/2019 – Schválení podání žádosti na Středočeský kraj
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2020 na projekt „Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany“ a závazek
spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Schváleno jednomyslně.
7/ Žádost o finanční příspěvek - šachový turnaj, Ing. Miroslav Čábelka
ZO projednalo a schválilo příspěvek 1.000Kč za podmínky, že vyúčtování příspěvku bude
provedeno s konkrétní fyzickou osobou, což bude s žadatelem p. Ing.Čábelkou. Tato částka bude
obecnímu úřadu vyúčtována do 15.1.2020 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně
8/ Dílčí audit KÚSK
ZO projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krakovany, které se na obci
uskutečnilo dne 3.12.2019. Při dílčím přezkoumání byla zjištěná následující chyba/nedostatek –
porušeny dále uvedené předpisy: Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, §219 odst. 1, neboť: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku v souladu se zákonem (kupní smlouva na pořízení dopravního
automobilu ze dne 13.5.2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.6.2019, nebyla dodržena lhůta
pro vyvěšení 15 dnů).
Bylo přijato opatření k nápravě: starostka obce byla interně proškolena a seznámena se zákonem č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude hlídat dodržování tohoto zákona.
Schváleno jednomyslně.
9/ Rozpočtové opatření č.1
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1 Rozpočtové opatření č.1 je nezbytné k uzavření
letošního účetního roku.
Schváleno jednomyslně.
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10/ Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - SK Krakovany
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č.1/2020. Obec Krakovany na straně jedné jako
poskytovatel a SK Krakovany, z.s. na straně druhé jako příjemce. SK Krakovany obdrží na základě
této smlouvy dotaci ve výši 70.000,-Kč na rok 2020. Účel poskytnuté dotace: Celoroční činnost SK
Krakovany, činnost všech týmů, údržba a vybavení sportoviště ve vlastnictví SK Krakovany.
Výše uvedená dotace byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2020, tento byl schválen na jednání ZO
20.11.2019.
Schváleno jednomyslně.
10/ Různé
a) Občan J. Š. ml. otevřel diskuzi na téma financování spolku SK Krakovany. ZO obce přinesl
výsledovku za rok 2019, aby ZO měli představu kolik stojí energie a další výdaje s provozem
a údržbou hřiště, kabin a reálný provoz klubu. Informoval dále, že klub SK Krakovany má
v současnosti do soutěží postaveno 6 týmů – starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost,
muži A a B což je na tak „malou obec“ úctyhodné, ale přináší to i hodně práce a velkou
finanční zátěž. Spolek se snaží investicemi zvelebit svůj majetek (oprava kabin,
zavlažování).
ZO bere diskuzi na vědomí.
b) Druhé téma, které J. Š. ml. otevřel, v jaké fázi se pohybuje vybudování komunikace
Čížovská II. Starostka informovala, že obec již převzala projektovou dokumentaci na
zmíněnou komunikaci a nejdéle do 31.12.2019 bude zažádáno o vydaní společného povolení
na odboru dopravy v Kolíně, jako příslušně místnímu úřadu.
Zapsáno dne: 20.12.2019

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Josef Koláčný

Zdeněk Nohejl
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