ZÁPIS č. 16
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 12.2.2020 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman
Pecka, Ludmila Podlešáková, Josef Polák
Nepřítomni: Ing. Pavla Gerhátová, Zdeněk Neruda
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, 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. Šandová Monika, nabídka na prodej parc. č. 1117/3 kú Krakovany
4. Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
5. SK Krakovany veřejnoprávní smlouva
6. Záměr na prodej 1m2 1380/1, 6m2 86/1 kú Krakovany
7. Záměr na prodej 22m2 1377/6 kú Krakovany
8. Záměr na prodej části p.č.1377/3 kú Krakovany
9. Záměr na směnu části p.č. 1377/3 kú Krakovany
10. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., smlouva
11. Mopos comunications, a.s., cenová nabídka studie (TES)
12. Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – Ohodnocení zastupitelů
13. Směnná smlouva D.P., K. H, Krakovany
14. Inventarizace majetku obce za rok 2019
15. 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas, projektant - nabídka rozšíření MŠ
16. Navýšení kapacity školní kuchyně
17. Výběrové řízení komunikace lokalita Čížovská II.
18. Usnesení č.1/2020 – Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu

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
18.12.2019. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Šandová Monika, nabídka na prodej parc.č. 1117/3 kú Krakovany
ZO projednalo a zamítlo nákup nabízené parc. č. 117/3 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
4/ Žádost spolku Lungta – vyvěšení „Vlajka pro Tibet“
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ZO projednalo žádost spolku Lungta o připojení se obce Krakovany k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Kampaň lze podpořit vyvěšením Tibetské vlajky dne 10. 3. 2020. ZO rozhodlo, že se
obec nebude k shora uvedené kampani připojovat.
ZO zamítlo žádost spolku Lungta jednomyslně.
5/ Veřejnoprávní smlouva č.2/2020 - SK Krakovany
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č.2/2020. 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 40.000,-Kč na rok 2020. Účel poskytnuté dotace: Provozní náklady SK
Krakovany, zejména náklady spojené s provozem a údržbou areálu a sportoviště ve vlastnictví SK
Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
6/ Záměr na prodej 1m2 parc. č. 1380/1, 6m2 parc. č. 86/1 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej 1m2 parc. č. 1380/1 a 6m2 parc. č. 86/1 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
7/ Záměr na prodej 22m2 parc. č. 1377/6 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej 22m2 parc. č. 1377/6 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
8/ Záměr na prodej části parc. č. 1377/3 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části parc. č. 1377/3 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
9/ Záměr na směnu části parc. č. 1377/3 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části parc. č. 1377/3 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
10/ Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., smlouva
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
na rok 2020 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 2020 za 1 km činí 54,37 Kč celkem za rok 2020 činí 120.235,-Kč a platba bude provedena
kvartálně, tj. 4x 30.059,-Kč (duben, červen, srpen, říjen).
Schváleno jednomyslně.
11/ Mopos comunications, a.s., cenová nabídka studie (TES)
ZO projednalo a schválilo vyhotovení Technicko-ekonomické studie (TES) na modernizaci
veřejného osvětlení (VO) pro obec Krakovany i Božec. Předmětem TES bude vyhodnocení
stávajícího stavu VO, měření aktuální spotřeby, návrhy modernizace, výpočet úspor el. energie,
orientační položkový rozpočet modernizace a zpracování pasportu celého systému VO. Studii
zpracuje firma Mopos comunications, a.s. a cena studie činí 23.650,-Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
12/ Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb – Ohodnocení zastupitelů
ZO projednalo novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. ZO schválilo, že odměny členů zastupitelstva zůstávají beze změny.
Schváleno jednomyslně.
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13/ Směnná smlouva D. P., K. H, Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 25.9.2019 projednalo a schválilo směnnou smlouvu s
doplatkem, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a D. P. a K. H., oba trvale bytem Krakovany.
Obec Krakovany směnnou získá dle nového geometrického plánu č.754-239/2019 ze dne 4.10.2019
zpracovaného Ing. Liborem Mackem parcelu č. 264/24 kú Krakovany o rozměrech 5 m2, která
vznikla oddělením z původní parcely č. 264/17 kú Krakovany. Pan D. P. & K. H. získá směnnou
parcelu č. 264/23 o rozměru 15m2, která vznikla dělením parcely č. 264/18. Rozdíl 10m2 bude obci
Krakovany zaplacen za dohodnutou cenu 30,-Kč/m2. Touto směnou došlo k narovnání
majetkoprávních vztahů.
Schváleno jednomyslně.
14/ Inventarizace majetku obce za rok 2019
ZO projednalo Inventarizační zprávu za rok 2019. Inventarizační zprávu zpracovala inventarizační
komise v souladu se schváleným plánem inventarizace majetku obce. ZO na doporučení
inventarizační komise schválilo inventarizaci majetku obce za rok 2019. ZO projednalo i
Inventarizační zprávu za rok 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krakovany. Obě inventarizační
zprávy schválilo ZO bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
15/ 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas projektant, nabídka rozšíření MŠ
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku 4k-stav s.r.o., Ing. Arch. Jiří Klas na zpracování
projektové dokumentace pro akci „Stavební úpravy MŠ Krakovany“. Nabídka obsahuje
předprojektovou přípravu (překreslení tištěných podkladů), studii – návrh nového řešení MŠ, projekt
pro stavební povolení v papírové i elektronické podobě, projednání s úřady (požárně bezpečnostní
řešení-hasiči, hygiena, změna užívání stavby příp. vyřízení stav. povolení), rozpočet. Nabídková
cena činí 65.000,-Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
16/ Navýšení kapacity školní kuchyně
ZO projednalo navýšení kapacity školní kuchyně ze 150 uvařených jídel na 200. Navýšení kapacity
je důležité z důvodu silných ročníků nastupujících do školských zařízení. K rozšíření školky o další
oddělení je zapotřebí, aby došlo nejdříve k navýšení stravovacích kapacit ve školní kuchyni. Po
konzultaci s hygienou Středočeského kraje je nutné provést rekonstrukci kuchyně a doplnit vybavení
nutné pro souhlasné stanovisko k navýšení kapacity. Starostka obce byla pověřena, aby poptala
vypracování projektové dokumentace na gastro zařízení a následně i projekty stavební, které budou
navazovat na jednotlivé spotřebiče (voda, kanalizace, plyn, elektrika, vzduchotechnika s regulací) .
Schváleno jednomyslně.
17/ Výběrové řízení komunikace lokalita Čížovská II.
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Čížovská II – větev B – 1.etapa. Administraci výběrového řízení bude zajišťovat Ing. Lucie
Wesková, Prosečné 162, 543 73.
Schváleno jednomyslně.
18/ Usnesení č. 1/2020 – Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2/2020 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. Dodatek č. 2/2020 upravuje pouze recyklační poplatek a to následovně:
Recyklační poplatek - 690,-Kč/t pro odpady 200101 a 200139. Poplatek bude fakturován čtvrtletně.
V případě vylepšení odbytových podmínek bude poplatek krácen o 25%, 50%, 75% či 100% ze
stanovené částky v jednotlivých kalendářních čtvrtletí.Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH.
Schváleno jednomyslně.
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Zapsáno dne: 21.2.2020

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Ludmila Podlešáková
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