ZÁPIS č. 30
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 24. 11. 2021 na OÚ Krakovany
Přítomni: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová, Josef Koláčný, Ing. Martina Kopencová, Zdeněk
Neruda, Ludmila Podlešáková, Mgr. Roman Pecka, 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: Ondřej Beneš, Ing. Pavla Gerhátová
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. 28/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 – O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
4. Usnesení č. 29/2021 – Kalkulace vodné, stočné na rok 2022
5. WITENDR s.r.o. – Příkazní smlouva - ČOV
6. WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva - komunikace
7. Návrh rozpočtu na rok 2022
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025
9. Inventarizace majetku obce za rok 2021
10. Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany, Mikulášské závody
11. Usnesení č. 30/2021 – dotace MMR komunikace
12. Vánoční balíčky pro seniory
13. Žádost o finanční příspěvek chovatelé
14. Usnesení č. 31/2021 – MK Primstav dodatek č.3 k SoD
15. Kalkulace Ing. Petr Ledvina, Kotys
16. Nájemní smlouva na p.č. 1151 kú Krakovany
17. 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 20. 10.
2021. Zápis byl schválen bez připomínek.
Schváleno jednomyslně.
3/ Usnesení č. 28/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 – O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
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ZO projednalo, schválilo a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 – O místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Platnost vyhlášky od 1.1.2022. Cena poplatku za odpady
zůstává ve stejné výši jako dosud 650,- (respektive 600,-Kč).
Schváleno jednomyslně.
4/ Usnesení č. 29/2021 – kalkulace ceny vodné, stočného na rok 2022
ZO projednalo a schválilo zaslaný návrh kalkulace vodného a stočného s účinností od 1.1.2022.
Cena vodného se zvýší na 52,88 Kč/m3 bez DPH, tj. 58,17 Kč/m3 včetně DPH. Cena stočného činí
38,36 Kč/m3 bez DPH, tj. 42,20 Kč/m3 včetně DPH. Oproti roku 2021 tak došlo ke zvýšení ceny
vodného o 0,88 Kč/m3 a ceny stočného o 0,58Kč/m3.
Schváleno jednomyslně.
5/ WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva - ČOV
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITENDR s.r.o., Praha 8, Braunerova 563/7, jako
příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé a pověřuje starostku
k jejímu uzavření. Předmětem smlouvy je zabezpečení kompletace podkladů, administrace a
sledování schválení dotace na Ministerstvu zemědělství, připravit a koordinovat jednání
s generálním projektantem stavby, řízení projektu na akci „“Intenzifikace ČOV“. Odměna v případě
přidělení dotace činí 2,1% z výše přiznané dotace + DPH.
Schváleno jednomyslně.
6/ WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva - komunikace
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
Smlouva bude uzavřena mezi společností WITENDR s.r.o., Praha 8, Braunerova 563/7, jako
příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany, jako příkazcem na straně druhé a pověřuje starostku
k jejímu uzavření. Předmětem smlouvy je kompletace podkladů pro podání žádosti – MMR,
Středočeský kraj, podání žádosti vč. sledování, připravit a koordinovat společná jednání
s generálním dodavatelem stavby na projekt „Komunikace Krakovany“. Cena za podání žádosti o
dotaci činí 25.000,-Kč bez DPH za každou podanou žádost a 2,1% odměna v případě získání dotace
z výše přiznané dotace.
Schváleno jednomyslně.
7/ Návrh rozpočtu na rok 2022
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu vypracovaný finančním
výborem obdrželi zastupitelé v písemné podobě. Schválení rozpočtu a dlouhodobého rozpočtu bude
projednáno ZO po uplynutí zákonem stanovené doby.
ZO bere na vědomí.
8/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025
ZO bylo seznámeno s návrhem střednědobého rozpočtu obce 2023-2025. Návrh střednědobého
rozpočtu vypracovaný finančním výborem obdrželi zastupitelé v písemné podobě. Schválení
střednědobého rozpočtu bude projednáno ZO po uplynutí zákonem stanovené doby.
ZO bere na vědomí.
9/ Inventarizace majetku obce za rok 2021
ZO schválilo provedení inventarizace majetku obce a plán inventur na rok 2021. Inventarizace
majetku obce bude provedena podle plánu inventur. ZO rozhodlo, že inventarizaci majetku obce
provede inventarizační komise v následujícím složení:
Předseda:
Zdeněk Nohejl
Členové komise:
Ing. Daniela Nohejlová
Martina Douděrová – účetní obce
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Luboš Kubíček – pracovník obce
Inventarizace majetku bude provedena k datu 31. 12. 2021.
Schváleno jednomyslně.
10/ Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany, Mikulášské závody
ZO projednalo žádost Českého kynologického svazu ZKO Krakovany o finanční příspěvek 5.000,Kč na pořádání tradičního Mikulášského závodu, který se bude konat v sobotu 4.12.2021.
ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021. Obec Krakovany na straně
jedné jako poskytovatel a Český kynologický svaz ZKO Krakovany na straně druhé jako příjemce.
Kynologové obdrží na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši 5.000,-Kč na rok 2021.
Peníze budou poskytnuty na pořádání Mikulášského závodu.
Oba body schváleny jednomyslně.
11/ Usnesení č. 30/2021 – MMR komunikace
Zastupitelstvo obce Krakovany projednalo a schvaluje podání žádosti o poskytnutí státní finanční
podpory z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
konkrétně pro dotační titul 117D8210A Podpora místních komunikací. Jedná se o projekt
Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany, část 1. Obec má zajištěné zdroje na
spolufinancování akce.
Schváleno jednomyslně.
12/ Vánoční balíčky pro seniory
ZO rozhodlo obdarovat, u příležitosti blížících se Vánoc, nejstarší občany (80.let a výše) dárkovým
balíčkem v hodnotě 350,-Kč. Distribuci cca 25 balíčků zajistí členové sociálního výboru.
Schváleno jednomyslně.
13/ Žádost o finanční příspěvek - chovatelé Krakovany
ZO projednalo žádost Českého svazu chovatelů, místní organizace Krakovany o finanční příspěvek
na položení nové podlahy v chovatelském areálu. ZO schválilo přispět na tuto akci částku ve výši
30.000,-Kč, vyplacení peněz je podmíněno uzavřením Veřejnoprávní smlouvy.
ZO zároveň projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022. Obec Krakovany na straně
jedné jako poskytovatel a Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Krakovany. na straně
druhé jako příjemce. Chovatelé obdrží na základě této smlouvy dotaci ve výši 30.000,-Kč na rok
2022. Účel poskytnuté dotace: položení nové podlahy v chovatelském areálu. ZO pověřují starostku
k uzavření této smlouvy.
Oba body schváleny jednomyslně.
14 / Usnesení č. 31/2021 – MK Primstav dodatek č. 3 k SoD
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2021 na projekt
„Rekonstrukce školky a kuchyně s jídelnou Krakovany“ s firmou MK Primstav s.r.o. na základě
předloženého změnového listu č.2, cena prací na změnovém listu činí 398.707,56 Kč bez DPH, cena
díla celkem činí 4.806.014,32Kč bez DPH. Dodatek č.3 k SoD bude uzavřen podle §2586 a násl.
Občanského zákoníku v platném znění mezi Obcí Krakovany na straně jedné, jako objednatelem a
firmou MK Primstav s.r.o., Suchdol 58, 285 02 na straně druhé, jako zhotovitelem a pověřuje
starostku k jejímu uzavření. ZO projednalo a schválilo, že obec Krakovany má dostatečné finanční
prostředky na spolufinancování realizace akce v nezbytné výši i po navýšení ceny díla schválené
dodatkem č.3.
Schváleno jednomyslně.
15/ Kalkulace Ing. Petr Ledvina, Kotys
ZO projednalo kalkulaci předloženou Ing. Petrem Ledvinou, firma Kotys výškové práce. Kalkulace
zahrnuje kácení lípy napadené houbou z plošiny, dále pak údržba 22ks vzrostlých stromů, kde bude
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dle potřeby udělán řez bezpečnostní/výchovný, lokální redukce směrem k překážce, lokální redukce
z důvodu stabilizace či úprava průjezdného či průchozího profilu. Cena celkem činí 96.100,- Kč bez
DPH.
Schváleno jednomyslně.
16/ Nájemní smlouva na p.č. 1151 kú Krakovany
ZO projednalo a schválilo, na základě schváleného záměru ze dne 20.10.2021, nájem a nájemní
smlouvu. Tato bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako pronajímatelem na straně jedné a M.S.
Týnec nad Labem, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je nájem parcely č. 1151
kú Krakovany, trvalý travní porost o rozměrech 2253m2. Cena je stanovena 1000,- Kč/hektar.
Smlouva bude sjednaná na dobu neurčitou, s výpovědní dobou jeden rok. Cena byla stanovena za
předpokladu, že pronajatá plocha nebude využívána pro podnikatelskou činnost za cenu obvyklou
v místě pro danou lokalitu.
Schváleno jednomyslně.

17/ Ostatní
a) Informace o změně ÚP po obdržení stanoviska z Krajského úřadu Středočeského
kraje
ZO vzali na vědomí, že dorazilo stanovisko z krajského úřadu Středočeského kraje na
základě, kterého je možné dále pokračovat v procesu zpracování změny ÚP.
ZO bere na vědomí
b) Rozsvícení vánočního stromu
ZO projednalo rozsvícení vánočního stromu, který proběhne bez programu a účasti lidí
z důvodu vládních protiepidemiologických nařízení, a to v sobotu 27. 11. 2021. Na výzdobu
bude použito stávající osvětlení a výzdoba.
Schváleno jednomyslně.
c) Skácení stromu naproti čp. 65 – havarijní stav
ZO bere na vědomí, že na základě dendrologického posudku byl skácen strom naproti čp.
65, který stál na obecním pozemku a byl v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí pádu ušlých
větví či kmene do vozovky.
ZO bere na vědomí
d) Rychlost v obci
ZO projednalo rychlost v obci, tento bod přednesl zastupitel Ondřej Beneš. Občany
Krakovan a Božce trápí velká rychlost projíždějících aut zejména v lokalitě Týnecká –
Lhotecká, kde průjezdnou rychlost dodržuje málokdo a vzhledem k hlavnímu tahu na
Chlumec nad Cidlinou se jedná o velmi frekventovanou silnici. Starostka informovala
zastupitele o možnostech obce a řešení dané situace. Jedná se o silnici ve vlastnictví
Středočeského kraje. Umístění nových dopravních značek na snížení rychlosti povoluje
odbor dopravy ve svém řízení a vyjadřuje se k tomu i policie ČR. Efekt nezodpovědných
řidičů to nijak neovlivní, neboť i nyní v obci platí 50km/hod a tuto rychlost řidiči nedodržují.
Na obou vjezdech do obce jsou umístěny radarové hlásiče rychlosti – efektivní výsledek
nepřineslo. Zpomalovací pruhy apod. se nedají využít na takto frekventovaných místech.
Semafor na červenou na zpomalení je pro nezodpovědné řidiče stejná informace jako hlásič
rychlosti. Opravdu funkční řešení by přineslo úsekové měření rychlosti v obci. Obec by
musela dané zařízení legislativně vyřešit - povolit na odboru dopravy, dále by musela ze
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svého rozpočtu zainvestovat toto vybavení a pokuty z průjezdových úseků administruje,
vybírá a také peníze zůstanou obci s rozšířenou působností, tj. v našem případě v Kolíně.
ZO bere na vědomí
Zapsáno dne: 3. 12. 2021

Ing. Martina Kopencová
Starostka obce
Ověřitelé zápisu:

Ondřej Beneš

Ing. Pavla Gerhátová
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