ZÁPIS č. 26
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 2. 6. 2021 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Zdeněk Neruda, Josef Koláčný, Ing. Martina
Kopencová, 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: Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 SK Krakovany
4. SOP – modré popelnice
5. Usnesení č. 6/2021 - Darovací smlouva – SJM D., Krakovany
6. Usnesení č. 7/2021 - Darovací smlouva - SJM G., Krakovany
7. Usnesení č. 8/2021 - Směnná smlouva – Č., R., R.
8. Usnesení č. 9/2021 - Kupní smlouva – M.Č., Krakovany
9. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.
10. Žádost o nový vjezd – F.H., Kolín
11. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2021/2022
12. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2020
13. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020
14. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020
15. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2020
16. Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2021
17. Rozpočtové opatření č.3
18. Školská rada – jmenování zástupce za obec
19. Ostatní

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 7. 4.
2021. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 - SK Krakovany
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021. Obec Krakovany na straně jedné jako
poskytovatel a SK Krakovany, z.s. na straně druhé jako příjemce. SK Krakovany obdrží na základě
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této smlouvy dotaci ve výši 90.000,-Kč na rok 2021. 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 2021.
Schváleno jednomyslně.
4/ SOP – modré popelnice
ZO bylo seznámeno s možnostmi rozšíření separace tříděného odpadu papíru.
ZO bere na vědomí.
5/ Usnesení č. 6/2021 - Darovací smlouva – SJM D., Krakovany
ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně
jedné jako obdarovaný a M.D. a J.D., oba trvale bytem Krakovany na straně druhé jako dárce. Obec
Krakovany, dle nového geometrického plánu č.685-1068/2019 ze dne 15. 10. 2019 zpracovaného
Ing. Miloslavem Kubínem, získá zdarma nově vzniklou parcelu č. 4/10 kú Krakovany o rozměrech
61m2. Touto smlouvou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů, na dané parcele již desetiletí
stojí obecní chodník (narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
6/ Usnesení č. 7/2021 - Darovací smlouva - SJM G., Krakovany
ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany na straně
jedné jako obdarovaný a L.G. a J.G., oba trvale bytem Krakovany na straně druhé jako dárce. Obec
Krakovany, dle nového geometrického plánu č.685-1068/2019 ze dne 15. 10. 2019 zpracovaného
Ing. Miloslavem Kubínem, získá zdarma nově vzniklou parcelu č. 4/11 kú Krakovany o rozměrech
57m2. Touto smlouvou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů, na dané parcele již desetiletí
stojí obecní chodník (narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
7/ Usnesení č. 8/2021 - Směnná smlouva – Č., R., R.
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 18. 11. 2020 projednalo směnu a schválilo směnnou
smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a K.Č., Kolín a J.R., Vlkaneč a Z.R., Dolní
Beřkovice. Obec Krakovany, dle nového geometrického plánu č.685-1068/2019 ze dne 15. 10. 2019
zpracovaného Ing. Miloslavem Kubínem, směnou získá do svého vlastnictví parc.č. 4/5 kú
Krakovany o rozměrech 36m2, která vznikla oddělením dílu c z původní parcely 4/5 kú Krakovany
a sloučením se zaniklou parcelou č. 4/6 kú Krakovany. A M.Č., J.R. a Z.R. směnou získá parc. č.
1377/16 o rozměrech 21m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 1377/10 kú Krakovany.
Na nově vzniklé parcele č. 4/5 kú Krakovany již desetileté stojí obecní chodník a na nově vzniklé
parcele č. 1377/16 již desetiletí je oplocená zahrada.
Touto směnnou smlouvou došlo k narovnání majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace,
narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
8/ Usnesení č. 9/2021 - Kupní smlouva – M.Č., Krakovany
ZO v souladu se chváleným záměrem ze dne 7. 4. 2021 projednalo prodej a schválilo kupní smlouvu,
která bude uzavřena mezi obcí Krakovany a M.Č., trvale bytem Krakovany. Obec Krakovany, dle
nového geometrického plánu č.835-13/2021 ze dne 5. 3. 2021 zpracovaného Ing. Markétou
Schytilovou, prodá parcelu č. 1369/3 kú Krakovany o rozměrech 13 m2, st.474 kú Krakovany o
rozměrech 9m2 a parcelu č. 1369/4 kú Krakovany o rozměrech 2m2. Všechny parcely vznikly
oddělením z původní parcely č. 1369/2 kú Krakovany. Na daných parcelách již léta stojí oplocení a
část garáže, nejedná se o novou výstavbu. Kupní cena činí 30,-Kč/m2. Touto smlouvou došlo
k narovnání majetkoprávních vztahů (posuny digitalizace, narovnání hranic pozemků).
Schváleno jednomyslně.
2

9/ Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – ENERGIE AG Kolín
ZO projednalo Roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2020 včetně
doporučených nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu a kanalizace.
Provozovatelem výše uvedené vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce je společnost
ENERGIE AG Kolín, a.s.. Pitnou vodu odebírá 864 obyvatel (321 vodovodních přípojek). V roce
2020 byla na vodovodní sítí zjištěna a opravena 1 porucha. Na kanalizaci je napojeno 324
kanalizačních přípojek a cca 864 obyvatel. V roce 2020 nebyla na kanalizační sítí zjištěna žádná
porucha. Celkem bylo v roce 2020 fakturováno 17 760 m3 pitné vody a 28 087 m3 odpadní vody.
Cena vodného v roce 2020 činila 43,42 Kč/m3 bez DPH a cena stočného činila v minulém roce
37,84Kč/m3 bez DPH. Kvalita pitné vody byla kontrolována v souladu s provozním řádem a
odpovídala normám dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
10/ Žádost o nový vjezd – F.H., Kolín
ZO projednalo a zamítlo žádost pana F.H., Kolín o vybudování nového vjezdu k č.p.172.
Zamítnuto: Hlasováno 0 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování
11/ Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2021/2022
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Krakovany, Mgr. Jitky Holíkové o udělení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2021/2022. Konkrétně se jedná o udělení
výjimky pro II. oddělení z počtu 24 dětí na počet 28 dětí.
Schváleno jednomyslně.
12/ Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2020
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Krakovany za účetní období 2020.
Schváleno jednomyslně.
13/ Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Krakovany za účetní období 2020.
Schváleno jednomyslně.
14/ Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020
ZO projednalo Návrh o rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020,
který činí 5.245,43 Kč a souhlasí s přidělením částky do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky
tak budou použity na provoz školy v dalším roce.
Schváleno jednomyslně.
15/ Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2020
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Krakovany za rok 2020, včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2020 s vyjádřením „bez výhrad“. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce obce a nebyly k němu žádné
připomínky.
Schváleno jednomyslně.
16/ Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2021
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
na rok 2021 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 2021 za 1 km činí 55,61 Kč celkem za rok 2021 činí 124.400,-Kč a platba bude provedena
kvartálně, tj. 4x 31.100,-Kč (červen, červenec, září, říjen).
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Schváleno jednomyslně.
17/ Rozpočtové opatření č.3
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3.
Schváleno jednomyslně.
18/ Školská rada – jmenování zástupce za obec
ZO po projednání jmenovalo Josefa Koláčného ml. za zástupce obce ve Školské radě. Výše uvedený
toto jmenování akceptoval.
19/ Ostatní
a) ZO projednalo a zamítlo žádost Diakonie Broumov na finanční příspěvek.
Zamítnuto jednomyslně.
b) ZO projednalo a zamítlo návrh Smlouvy REMA Systém, a.s. ohledně řešení zpětného odběru
odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů.s
Zamítnuto jednomyslně.
c) ZO projednalo a zamítlo nabídku na Letní putovní kino – Ing. Lubomíra Lukeše, Opočnice.
Zamítnuto jednomyslně.

Zapsáno dne: 10. 6. 2021

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ing. Pavla Gerhátová

Josef Koláčný
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