ZÁPIS č. 20
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 12.8.2020 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Ing. Martina Kopencová, Ludmila Podlešáková,
Josef Polák
Nepřítomni: Josef Koláčný, Zdeněk Neruda, Zdeněk Nohejl, Mgr. Roman Pecka,
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: Pavla Gerhátová, 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. Usnesení č. 13/2020 – Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu
4. Závěrečný účet SOP za rok 2019
5. ENERGIE AG Kolín – autorský dozor (vodojem)
6. 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas, projektant - kalkulace kuchyň
7. Město Chvaletice – Lávka přes Labe, žádost o finanční příspěvek
8. Smlouva o dílo Ing. Arch. Pavel Krolák, územní plán
9. Záměr na pacht p.č. 890/10 kú Krakovany
10. Záměr na pacht p.č. 287/1 kú Božec
11. Záměr na prodej části p.č. 287/1 kú Božec
12. Záměr na prodej části p.č. 265/1 kú Krakovany
13. Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. – Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek
14. Usnesení č. 14/2020 – Mze – Rozšíření akumulačního objemu vodojemu Krakovany
15. Výběrové řízení – Rozšíření kapacity objemu vodojemu
16. Usnesení č. 15/2020 - MZe – Zkapacitnění ČOV
17. Usnesení č. 16/2020 - Dodatek č.1 SoD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o
18. PID – integrace Středočeského kraje
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
11.6.2020. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Usnesení č. 13/2020 – Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3/2020 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.3/2020 upravuje pouze recyklační poplatek a to následovně:
z důvodu zhoršených odbytových podmínek druhotných surovin, je stanoven recyklační poplatek za
přetřídění a následné zpracování příp. odstranění některých převzatých obalů. Recyklační poplatek
je účtován čtvrtletně násobkem částky stanovené Ceníkem recyklačních poplatků. Ceník
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recyklačních poplatků je stanoven na základě aktuálních cen druhotných surovin na trhu a je vždy
při jeho změně zasílán na kontaktní email objednatele.
Schváleno jednomyslně.
4/ Závěrečný účet SOP za rok 2019
Dne 30.6.2020 proběhlo jednání Svazek obcí Přeloučsko (SOP), na kterém byl schválen závěrečný
účet Svazku obcí Přeloučsko za rok 2019. ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet SOP.
ZO bere na vědomí.
5/ ENERGIE AG Kolín – autorský dozor (vodojem)
ZO projednalo a schválilo kalkulaci na autorský dozor na projekt Rozšíření akumulačního objemu
vodojemu Krakovany. Tuto předložila firma ENERGIE AG Kolín, jakožto provozovatel
vodovodního řádu včetně údržby stávajícího vodojemu. Cena díla činí 15.000,- Kč bez DPH. V ceně
je zahrnuto i cestovné na kontrolní dny.
Schváleno jednomyslně.
6/ 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas projektant, kalkulace kuchyň
ZO projednalo a schválilo nejlevnější cenovou nabídku předloženou firmoou 4k-stav s.r.o., Ing.
Arch. Jiří Klas, Kosmetická 462, Katovice na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Stavební úpravy školní kuchyně v ŽŠ a MŠ Krakovany“. Nabídka obsahuje zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Jedná se o návazné profese na základě gastro
projektu, která obsahuje: stavební část, projekt elektroinstalací, projekt vzduchotechniky, měření a
regulace, projekt vytápění, projekt vodovod a kanalizace a kompletní položkový rozpočet.
Nabídková cena činí 198.000,-Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
7/ Město Chvaletice – Lávka přes Labe, žádost o finanční příspěvek
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek města Chvaletice na Lávku přes Labe. ZO po rozsáhlé
diskuzi žádost zamítlo.
Schváleno jednomyslně.
8/ Smlouva o dílo Ing. Arch. Pavel Krolák, územní plán
ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o dílo podle ustanovení §2586 a násl. Občanského
zákoníku v platném znění mezi obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a Ing. Arch. Pavlem
Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5 na straně druhé jako zhotovitel. Předmět plnění smlouvy je
zpracování změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Krakovany dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění,
zákon o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů v platném znění (dále
jen dílo). Dílo s rozsahem dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění bude členěno na etapy:
a) Zpracování návrhu změnu ÚP
b) Zpracování čistopisu změny ÚP k vydání
c) Zpracování úplného znění ÚP po vydání změny včetně aktualizace na digitalizované
katastrální mapy
Cena za zpracování návrhu změny ÚP činí 60.000,- Kč bez DPH. Zpracování čistopisu změny dle
projednání činí 40.000,- Kč bez DPH. Zpracování úplného znění včetně digitalizace činí 60.000,Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
9/ Záměr na pacht p.č. 890/10 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na pacht parc. č. 890/10 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
10/ Záměr na pacht p.č. 287/1 kú Božec
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ZO projednalo a schválilo záměr na pacht parc. č. 287/1 kú Božec.
Schváleno jednomyslně.
11/ Záměr na prodej části p.č. 287/1 kú Božec
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části parc. č. 287/1 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
12/ Záměr na prodej části p.č. 265/1 kú Krakovany
ZO projednalo záměr na prodej části parcely p.č. 265/1 kú Krakovany. Na základě předloženého
odborného stanoviska Ing. Romana Krásného, stavební kancelář Úvaly, který prodej nedoporučil
z důvodu budoucí komunikace a rozhledových poměrů v dané lokalitě ZO záměr zamítlo.
Schváleno jednomyslně.
13/ Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. – Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek uzavřená dle zák.
256/2001 Sb. mezi obcí Krakovany na straně jedné a Pohřební službou Jeřábek, spol. s r.o.,
Kmochova 15, Kolín II na straně druhé. Předmětem smlouvy je sjednání následujícího oprávnění:
- kopaní hrobů a pohřbívání lidských pozůstatků uložením do hrobu na pohřebišti
- hotovení, otevírání hrobek a pohřbívání lidských pozůstatků do hrobek na pohřebišti
- provádění exhumací po i před uplynutím tlecí doby na tomto pohřebišti.
Cena díla je stanovena až na základě objednávky jednotlivých služeb obce Krakovany nebo
jednotlivých občanů.
Schváleno jednomyslně.
14/ Usnesení č. 14 – MZe Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany
Zastupitelstvo obce Krakovany schvaluje podání žádosti o evidenci akce a žádosti o registraci akce
a o poskytnutí státní finanční podpory do programu Ministerstva zemědělství 129 300, konkrétně do
podprogramu 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou
potřebu II, na projekt s názvem „Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany“ Obec má
zajištěné zdroje na spolufinancování akce.
Schváleno jednomyslně.
15/ Výběrové řízení – Rozšíření akumulačního objemu vodojemu Krakovany
ZO projednalo a schválilo vypsat výběrové řízení pro projekt „Rozšíření akumulačního objemu
vodojemu Krakovany“. Byla odsouhlasena zadávací dokumentace a seznam firem pro oslovení.
Administrativní část bude mít na starosti Mgr. Kateřina Bubeníková ze společnosti WITERO na
základě platné příkazní smlouvy.
Schváleno jednomyslně.
16/ Usnesení č. 15 – MZe Zkapacitnění ČOV
"Zastupitelstvo obce Krakovany schvaluje podání žádosti o evidenci akce a žádosti o registraci akce
a o poskytnutí státní finanční podpory do programu Ministerstva zemědělství 129 300, konkrétně do
podprogramu podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro
veřejnou potřebu II, na projekt s názvem „Intenzifikace ČOV - Krakovany“ Obec má zajištěné
zdroje na spolufinancování akce.
Schváleno jednomyslně.
17/ Usnesení č. 16/2020 - Dodatek č.1 SoD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1, uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku
v platném znění mezi Obcí Krakovany na straně jedné jako objednatel a firmou DOPRAVNÍ
STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, Zásmuky na straně druhé jako zhotovitel.
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je odsouhlasená záměna konstrukční vrstvy při realizaci
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zpevnění povrchu pozemní komunikace v k.ú. Krakovany, a to v rámci akce „Rekonstrukce místní
komunikace - ul. Čížovská II - větev B – 1.etapa“. Došlo ke zlevnění vysoutěžené ceny, nová cena
činí 972.052,60 Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
18/ PID – integrace dopravy Středočeského kraje
Starostka seznámila zastupitelé s průběhem a přípravou integrace Středočeského kraje pod Pražskou
integrovanou dopravu. Tímto krokem má dojít k sjednocení jednotlivých přepravců, návaznosti
spojů a přípojů. Obci Krakovany to konkrétně přinese přímé spojení na Kutnou horu, zlevnění
dopravního spojení a linka na Kolín bude posílena a bude umožněno bez přestupu se dostat do vnitřní
části Kolína, zejména pak k nemocnici. Předpokládaný přechod na nové jízdní řády se očekává
v listopadu 2020. Jakmile budou finální jízdní řády a vše připravené proběhne velká kampaň pro
občany Krakovan a Božce, tak aby byli zavčasu informovaný o změnách a možnostech, které jim
tato integrace přinese (rozhlas, web, letáčky do schránky).
ZO bere na vědomí.
Zapsáno dne: 20.8.2020

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Pavla Gerhátová

Ludmila Podlešáková
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