ZÁPIS č. 29
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 20. 10. 2021 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Ludmila
Podlešáková, Mgr. Roman Pecka, Josef Polák
Nepřítomni: Zdeněk Nohejl, Zdeněk Neruda
Občané:
Hosté: M.D., L.R., K.Š.
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, Mgr. Roman Pecka
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. 18/2021 Územní plán – delegace odpovědné osoby
4. Hasiči vybavení
5. Záměr na pronájem parcely č. 1151 kú Krakovany
6. Usnesení č. 19/2021 - Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. – výpověď
7. Žádost o finanční příspěvek Drakiáda
8. Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod
9. Kupní smlouva OKNOPLASTIK s.r.o.
10. Kalkulace pojištění majetku obce
11. Usnesení č. 20/2021 ČEZ Distribuce, Děčín - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemena a dohodu o umístění stavby č.5047/IV-12-6029748
12. Usnesení č. 21/2021 Středočeský kraj - Smlouva o spolupráci při zajišťování a
spolufinancování dopravní obslužnosti
13. Usnesení č. 22/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
14. Usnesení č. 23/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
15. Usnesení č. 24/2021 MMR – dětské hřiště
16. CzechPM s.r.o., Praha Smlouva o dílo – dětské hřiště
17. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2020/2021
18. T4 Building – kalkulace
19. Usnesení č. 25/2021 - Smlouva o sdružení dodávky plynu
20. Usnesení č. 26/2021 - Smlouva o sdružení dodávky elektřiny
21. Usnesení č. 27/2021 – MZe dotace ČOV
22. VOTAS s.r.o. – Příkazní smlouva TDI - ČOV
23. Kalkulace/Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - ČOV
24. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Příkazní smlouva Autorský dozor - ČOV
25. Rozpočtové opatření č.6
26. Ostatní
a. Integrace dopravy – informace
b. Prostor plus – MAS Zálabí sbírka
c. Pomník – socha (uskladnění/likvidace)
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d. MK Primstav s.r.o. kalkulace

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 8. 9.
2021. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Usnesení č. 18/2021 Územní plán – delegace odpovědné osoby
ZO projednalo a schválilo usnesení č. 18/2021 delegování odpovědné osoby pro Územní plán. Na
tento projekt byl navrhnut Josef Polák, který tuto odpovědnost přijal.
Schváleno jednomyslně.
4/ Hasiči vybavení
ZO projednalo a schválilo příspěvek 80.000,- bez DPH na vybavení JSDH. Z peněz bude pořízeno
vybavení pro výjezdovou jednotku - plovoucí čerpadlo, elektrické ponorné kalové čerpadlo
s napojením na „C“ hadici, elektrocentrála, motorová pila, výsuvný žebřík plus příslušenství
k daným prvkům např. lano k čerpadlu, hadice „C“. Jedná se o vybavení, které je vhodné
k nejčastějším zásahům (popadané stromy) a zatopené prostory a jednotka s nimi v současné době
nedisponuje.
Schváleno jednomyslně.
5/Záměr na pronájem parcely č. 1151 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo záměr na pronájem parcely č. 1151 kú Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
6/ Usnesení č. 19/2021 - Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. – výpověď
ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě na rok 2021 uzavřené podle zákona č.111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů. Smlouva byla 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 bylo zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti dle výše uvedeného zákona. Smlouva končí
k 31.7.2021. Od 1.8.2021 přešla dopravní obslužnost na Středočeský kraj, potažmo na Integrovanou
dopravu Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci.
Schváleno jednomyslně.
7/ Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda
ZO projednalo žádost T. B. o finanční příspěvek 1.000,-Kč na pořádání tradiční drakiády, která se
konala v sobotu 10.10.2021. ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021.
Obec Krakovany na straně jedné jako poskytovatel a T.B., Krakovany, 281 27 na straně druhé jako
příjemce. T.B. obdrží na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši 1.000,-Kč. Peníze lze
použít na organizaci drakiády, zakoupení hmotných cen pro děti (poháry, medaile, sladkosti a jiné).
Tato částka bude obecnímu úřadu vyúčtována do 30.11.2021 (forma pokladní doklady).
Schváleno jednomyslně
8/ Žádost o finanční příspěvek – Lampionový průvod
ZO projednalo žádost uskupení Ženy Krakovany a Božce o finanční příspěvek na ohňostroj, kterým
bude ukončen tradiční Lampionový průvod v naší obci, který se bude konat v sobotu 30.10.2021.
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ZO schválilo poskytnout na shora uvedený účel částku 6.200,-Kč bez DPH. Faktura bude vystavena
na Obec Krakovany.
Schváleno jednomyslně.
9/ Kupní smlouva OKNOPLASTIK s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu č. SDV – 2021 – 086 na pořízení 2ks asymetrických
protipožárních dveří v barvě alpská bílá, křídlo 30cm plné a křídlo 90cm ze 2/3 prosklené za
celkovou cenu 54.860,- bez DPH. Tyto budou umístěny při vstupu do školní kuchyně a jídelny.
Smlouva bude uzavřena mezi OKNOPLASTIK s.ro., Levá 390/23, 147 00 Praha 4-Podolí jako
zhotovitel na straně jedné a obcí Krakovany, jako objednatelem na straně druhé. Uzavřením smlouvy
byla pověřena starostka.
Schváleno jednomyslně.
10/ Kalkulace pojištění majetku obce
ZO projednalo a schválilo pojištění majetku obce. Původní smlouva skončí a bylo tak potřeba
připravit nové pojištění v aktuální cenách majetku. Pojištění se týká všech nemovitostí ve vlastnictví
obce. Byla vybrána nejlevnější předložená kalkulace za cenu 69.872,-Kč/rok. Smlouva bude
uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné jako pojistník a Generali Česká pojišťovna a.s. se
sídlem Spálená 75/16, Praha 1 na straně druhým jako pojistitel. Uzavřením smlouvy byla pověřena
starostka.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas
11/ Usnesení č. 20/2021 ČEZ Distribuce, Děčín - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a dohodu o umístění stavby č. 5047/IV-12-6029748
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 5047/
IV-12-6029748 uzavřenou v souladu s ustanovením §1785 a násl. §1257 a násl. Zákona
č.89/2012Sb. Občanského zákoníku a ustanovení §25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického
zákona. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako povinným, na straně jedné a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako oprávněným na straně druhé. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene k pozemku parc. číslo 1356 v katastrálním území Krakovany (672351), obec
Krakovany. Oprávněný vybuduje na výše uvedeném pozemku 4m nového kabelu AYKY
3x240+120 dále jen zařízení distribuční soustavy ve smyslu §509 občanského zákoníku.
Jednorázová platba za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává na 2.000Kč.
Schváleno jednomyslně.
12/ Usnesení č. 21/2021 Středočeský kraj - Smlouva o spolupráci při zajišťování a
spolufinancování dopravní obslužnosti
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o spolufinancování dopravní obslužnosti. Smlouva bude
uzavřena mezi obcí Krakovany na straně jedné a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 00
Praha 5 – Smíchov zastoupený na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.08220/2019/ZK ze dne 26.8.2019 organizací: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace se sídlem, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen kraj). Kraj zajišťuje
v územním obvodu obce dopravní obslužnost (tzv. standardní obslužnost DO). Kraj se zavazuje
touto smlouvou zajišťovat pro obec dopravní obslužnost nad rámec standardní DO (tzv.
nadstandardní DO) a obec se zavazuje kraji poskytnout finanční příspěvek za tuto nadstandardní
dopravní obslužnost. Cena této služby pro období 1.8.-31.12.2021 činí 51.833,33Kč bez DPH.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Uzavřením smlouvy byla pověřena starostka.
Schváleno jednomyslně.
13/ Usnesení č. 22/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
ZO projednalo a schválilo výpověď příkazní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Krakovany, jako
příkazcem na straně jedné a firmou WITERO s.r.o., Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9, IČ
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24235865, jako příkazníkem na straně druhé, uzavřenou dne 20.6.2019. Smlouva se týkala
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce obecní stodoly v obci Krakovany“.
Výpovědní doba činí 1 měsíc a plyne ode dne doručení písemní výpovědi.
Schváleno jednomyslně.
14/ Usnesení č. 23/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
ZO projednalo a schválilo výpověď příkazní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Krakovany, jako
příkazcem na straně jedné a firmou WITERO s.r.o., Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9, IČ
24235865, jako příkazníkem na straně druhé, uzavřenou dne 4.5.2020. Smlouva se týkala
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Intenzifikace ČOV v obci Krakovany“. Výpovědní
doba činí 1 měsíc a plyne ode dne doručení písemní výpovědi.
Schváleno jednomyslně.
15/ Usnesení č. 24/2021 MMR – dětské hřiště
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) s názvem „Dětské hřiště Na Dolejšku“ v rámci programu 117D8210 - Podpora obnovy
venkova, konkrétně do 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. Obec má zajištěné zdroje na spolufinancování akce.
Schváleno jednomyslně.
16/ CzechPM s.r.o., Praha Smlouva o dílo – dětské hřiště
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník (NOZ) mezi obcí Krakovany jako objednatel na straně jedné a CzechPM s.r.o.,
Pelzova 1394, 156 00 Praha 5 jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem smlouvy je
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „“Dětské hřiště –
Na Dolejšku“. Celková cena za zabezpečení přípravy žádostí o dotaci na výše uvedenou akci činí
10.000,-Kč, jedná se o cenu konečnou, zhotovitel není plátce DPH. Uzavřením smlouvy byla
pověřena starostka.
Schváleno jednomyslně.
17/ Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2020/2021
ZO projednalo výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krakovany, okres Kolín
za rok 2020/2021 a nemá k ní žádné výhrady.
Schváleno jednomyslně.
18/ T4 Building – kalkulace
ZO projednalo a schválilo kalkulaci předloženou firmou T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín
V. na nakládku, odvoz a uložení přebytečné zeminy v mezideponii. Kalkulace byla nejlevnější ze 3
doložených nabídek. Rozbor zeminy 18.000,-Kč, geodetické zaměření 6.500,-Kč, odvoz a uložení
zeminy 265,-Kč/t, nakládka 30,-Kč/t. Předpokládané množství 1.184t. Účtovat se bude dle skutečně
odvezeného materiálu (doloženo vážními lístky). Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
19/ Usnesení č. 25/2021 - Smlouva o sdružení dodávky plynu
ZO projednalo a pověřilo starostku obce k uzavření Smlouvy o sdružení dodávky plynu. Stávající
smlouva se společností ČEZ končí 31.12.2021. Bude provedena poptávka u více velkých
poskytovatelů a na základě nejnižší nabídky bude rovnou uzavřena smlouva na 3roky.
Schváleno jednomyslně.
20/ Usnesení č. 26/2021 - Smlouva o sdružení dodávky elektřiny
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ZO projednalo a pověřilo starostku obce k uzavření Smlouvy o sdružení dodávky elektřiny. Stávající
smlouva se společností ČEZ končí 31.12.2021. Bude provedena poptávka u více velkých
poskytovatelů a na základě nejnižší nabídky bude rovnou uzavřena smlouva na 2roky.
Schváleno jednomyslně.
21/ Usnesení č. 27/2021 – MZe dotace ČOV
ZO projednalo a schválilo další administraci žádosti akce „Intenzifikace ČOV Krakovany“.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o evidenci a registraci akce o poskytnutí státní
finanční podpory z Ministerstva zemědělství (MZe).
Schváleno jednomyslně.
22/ VOTAS s.r.o. – příkazní smlouva TDI ČOV
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi VOTAS s.r.o., Krchleby 45, 286 01 Čáslav, jako příkazníkem na
straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení
výkonu - Technický dozor investora (TDI) v souladu s §152, odst.4, §153 odst.3 a 4
Zákonač.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. TDI se vztahuje na
akci s názvem „Krakovany - zkapacitnění ČOV“. Cena za zabezpečení činí 27.000,-/měsíc + 8.000,kolaudace. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Práce jsou fakturovány dle skutečnosti nikoliv jako paušál.
V případě, že stavba bude mít technologickou pauzu nebude se fakturovat. Předpokládaná doba
plnění 11/2021 – 08/2022. Uzavřením smlouvy byla pověřena starostka.
Schváleno jednomyslně.
23/ Kalkulace/Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP – ČOV
ZO projednalo a schválilo nabídku č.259/2021 Koordinátor BOZP na akci „Krakovany –
zkapacitnění ČOV“ předloženou firmou Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, Olomouc.
Cena je stanovena jednotková (2.400,-Kč/jenotka + 4.500,-Kč za zpracovaní ohlášení OJIP+Plán
BOZP) a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a bude účtována dle skutečného provedení
prací. Podle skutečného počtu měsíců a schválení rozsahu činnosti vedoucím prací. Předpokládaná
délka realizace 11/2021-08/2022. Maximální cena celkem činí 71.700,-Kč bez DPH.
ZO zároveň projednalo a schválilo Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Krakovany,
jako příkazce na straně jedné a firmou Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00
Olomouc, jako příkazník na straně druhé. Předmětem smlouvy je zajištění Koordinátor BOZP na
akci „Krakovany – zkapacitnění ČOV“ na základě cenové nabídky č. 259/2021. Uzavřením smlouvy
byla pověřena starostka.
Oba body schváleny jednomyslně.
24/ Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Příkazní smlouva Autorský dozor – ČOV
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou podle §2430 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění. Smlouva bude uzavřena mezi Vodárenská společnost
Chrudim, a.s., jako příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé.
Předmětem smlouvy je za:
a) zabezpečení autorského dozoru, tj. kontroly provádění výstavby stavby vodního díla z hlediska
technického a technologického souladu s podmínkami a požadavky projektové dokumentace.
b) Součinnosti a technické pomoci provozovatele
Činnosti se vztahují na akci s názvem „Krakovany - zkapacitnění ČOV“. Cena činí 80.000,-Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Předpokládaná doba plnění 11/2021 – 08/2022. Uzavřením smlouvy
byla pověřena starostka.
Schváleno jednomyslně.
25/ Rozpočtové opatření č.6
ZO projednalo a chválilo Rozpočtové opatření č. 6.
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Schváleno jednomyslně.
26/ Ostatní
a. Integrace dopravy – informace
Starostka informovala ZO o komplikacích v dopravě a řešení daných problémů ze
strany provozovatele veřejné dopravy. Ve srovnání a předkoronavirovou dobou nyní
jezdí cca o 1/3 více dětí do škol, jsou přetížené spoje a nedostatečná kapacita příp.
vzniká zpoždění na trasách a děti chodí do škol pozdě. Provozovatel nasazuje na
vytížené spoje kloubové autobusy příp. se snaží spoj posílit, což ovšem nejde ze dne
na den, neboť v době koronaviru se část řidičů musela propustit a nyní se těžko
shánějí. Dále pak se doporučuje pro všechny, kdo autobusy využívají pravidelně, aby
si zakoupili lítačku (permanentku – měsíční, čtvrtletní či roční), ušetří se tak čas při
nástupu a nebudou vznikat v takové míře zpoždění a zlepší se komfort cestování. Do
budoucna Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) chce tomuto problému
předejít a snaží se komunikovat s řediteli a zřizovateli škol a získat předpoklady
množství dojíždějících studentů a tím lépe rozvrhnout dopravu.
ZO vzalo na vědomí.
b. Prostor plus – MAS Zálabí sbírka
Starostka ZO informovala o probíhající sbírce pro lidi bez domova nebo v těžké
životní situaci. Požadavek je na spacáky, stany, batohy a deky. Věci se předávají
přímo prostor+, kontakty viz web či nástěnky.
ZO vzalo na vědomí.
c. Pomník – socha (uskladnění/likvidace)
ZO projednalo a s chválilo likvidaci původní sochy památníků obětem světových
válek v Krakovanech. Původní socha byla poškozená a již docházelo k odlamování
částí sochy a podstavce. Po odborné analýze bylo zjištěno, že sochu nelze opravit a
proto byla vytvořena replika sochy z kvalitního pískovce. Původní objekt nemá další
využití.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas
d. MK Primstav s.r.o. kalkulace
ZO projednalo a schválilo kalkulaci na novou dlažbu ve spojovací hale mezi MŠ a
ZŠ, která není součástí dotace, ale stav původní dlažby již neodpovídal. Kalkulaci
předložila firma MK Primstav, Suchdol 58, 285 02, cena dlažby vč. montáže i
demontáže soklů, podkladové vrstvy činí 84.485 Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně.
Zapsáno dne: 30. 10. 2021

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:
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