ZÁPIS č.34
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 29.8.2017 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, Z. Nohejl, L. Ouzká Mgr. Roman Pecka, I. Formánková, Ing. J. Beneš, P.
Dostál
Nepřítomni: M. Čábelková
Občané:
Schůzi zahájil starosta obce Josef Polák, zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je
oprávněna přijímat právoplatné usnesení. Dále byl stanoven:
Zapisovatel: Z. Nohejl
Ověřitelé zápisu: Ing. J. Beneš, I. Formánková
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Výstavba III. etapy kanalizace Krakovany-Božec
4. Příkazní smlouva – WITERO s.r.o., Praha
5. Nabídkové řízení – projektová dokumentace kanalizačních přípojek v Božci
6. Nabídkové řízení – projektová dokumentace vodovodu v „Čižovské ulici“
7. Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany –
Božec III. etapa“ – dodatek č. 1
8. Pozvánka na dožínky do gminy Popielów v Polsku
9. Žádost o finanční příspěvek – ZO ČZS Krakovany
10. Vybavení SDH Krakovany novým čerpadlem
11. Čistá obec Krakovany – výběr techniky
12. Záměr na směnu pozemků
13. Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny altánu v Základní škole Krakovany – Petr Vondráček,
Božec 37
14. Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny přístřešku na hřišti – Petr Vondráček, Božec 37
15. Příkazní smlouva o technické pomoci – Ing. Jaroslav Sklenařík, Kolín III.
16. Zřízení vjezdu na stavební parcelu č. 234/2 v k.ú. Krakovany včetně případné finanční spoluúčasti obce
– Patrik Štrincl, Krakovany 180
17. Společnost Krakovany Development s.r.o. – zasíťování 25 stavebních parcel v dolní části obce
18. Rozpočtová změna č.4/2017
19. Přehled akcí realizovaných od června do srpna letošního roku - informace
1/Schválení programu
Program schůze zastupitelstva obce byl schválen jednomyslně.
2/Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
Ověřitelé zápisu provedli kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané dne 27.6.2017. Zápis byl
schválen bez připomínek.
3/Výstavba III. etapy kanalizace Krakovany – Božec
ZO bylo seznámeno s dosavadním průběhem výstavby III. etapy kanalizace Krakovany – Božec. Výstavba byla
zahájena na přelomu července a srpna letošního roku. Výstavbu provádí společnost VPK Suchý s.r.o., Zásmuky.
Uvedená společnost zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou ve výši 9 859 067,16 Kč bez DPH.
Výstavba bude realizována včetně veřejné části domovních kanalizačních přípojek a povrchů komunikací.
V současné době probíhá výstavba kanalizace v Božci a v průběhu září bude zahájena i výstavba kanalizace
v ulici „K lesu“ v Krakovanech v úseku od domu p. Vániše k domu p. Dariuse. Výstavba kanalizace má být
dokončena do konce listopadu letošního roku. Schváleno jednomyslně.

4/ Příkazní smlouva – WITERO s.r.o., Praha.
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Smlouva
bude uzavřena mezi společností WITERO s.r.o., Praha, jako příkazníkem na straně jedné, a obcí Krakovany,
jako příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci s názvem
„Úprava a rekonstrukce tělocvičny v obci Krakovany.“ Celková cena za zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
výše uvedenou akci činí 25 000 Kč bez DPH. V případě získání dotace plus 3,8% z výše přiznané dotace. Cena
za provedení výběrového řízení na zhotovitele akce dle požadavku poskytovatele dotace činí 25 000 Kč bez
DPH. Obec Krakovany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt „Úprava a rekonstrukce tělocvičny
v obci Krakovany“ z MMR ČR a závazek spolufinancování akce projektu v minimální výši 30% z celkových
nákladů akce projektu. ZO schválilo Příkazní smlouvu se společností WITERO s.r.o., Praha a podání žádosti o
dotaci jednomyslně.
5/Nabídkové řízení – projektová dokumentace kanalizačních přípojek v Božci
ZO rozhodlo vypsat nabídkové řízení na spravovatele projektové dokumentace domovních kanalizačních
přípojek v Božci. V rámci nabídkového řízení byli osloveni následující projektanti:
-Alena Trnková – Kolín – nabídková cena PD 1ks kanalizační přípojky pro 1 nemovitost 3200 Kč včetně DPH
-Aleš Jambor – Poděbrady – nabídková cena PD 1ks kanalizační přípojky pro 1 nemovitost – 3500 Kč bez DPH
-Jaroslava Havelová – Kolín – nabídková cena PD 1ks kanalizační přípojky pro 1 nemovitost – 2900 Kč včetně
DPH
ZO rozhodlo zadat zakázku z důvodu nejnižší nabídkové ceny Jaroslavě Havelové, projekční a inženýrská
činnost, Havelcova 70, Kolín III. Schváleno jednomyslně.
6/Nabídkové řízení – projektová dokumentace vodovodu v „Čižovské ulici“
ZO rozhodlo vypsat nabídkové řízení na zpravovatele projektové dokumentace vodovodu v „Čižovské ulici“
v Krakovanech. V rámci nabídkového řízení byli osloveni následující projektanti:
-Jaroslava Havelová – Kolín – nabídková cena PD vodovodu v „Čižovské ulici“- 59 000 Kč včetně DPH
-Alena Trnková – Kolín – nabídková cena PD vodovodu v „Čižovské ulici“ – 75 000 Kč včetně DPH
-Aleš Jambor – Poděbrady – nabídková cena PD vodovodu v „Čižovské ulici“ – 80 000 Kč bez DPH
ZO rozhodlo zadat zakázku z důvodu nejnižší nabídkové ceny Jaroslavě Havelové, projekční a inženýrská
činnost, Havelcova 70, Kolín III. Schváleno jednomyslně.
7/Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany –
Božec II. etapa“ – dodatek č. 1
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 Příkazní smlouvy k výkonu technického dozoru investora na díle
„Splašková kanalizace Krakovany – Božec III. etapa“. Příkazní smlouva byla schválena v Z0 dne 13.4.2016.
Dodatkem č. 1 je realizace akce stanovena v termínu 7/2017 až 11/2017. Dále je Dodatkem č. 1 rozšířena
působnost technického dozoru investora při přípravě stavby. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy včetně celkové
ceny se nemění. Schváleno jednomyslně.
8/Pozvánka na dožínky do gminy Popielów v Polsku
ZO projednalo pozvání z partnerské gminy Popielów v Polsku na dožínky. Dožínky se budou konat 10.9.2017.
ZO rozhodlo pozvání přijat. Složením delegace, která se oslav zúčastní, byl pověřen starosta. Schváleno
jednomyslně.
9/Žádost o finanční příspěvek – ZO ČZS Krakovany
ZO projednalo žádost ZO ČZS o poskytnutí finančního příspěvku na výstavu HOBBY a ZAHRADA, která se
koná v rámci krakovanského posvícení ve dnech 23. až 24. září 2017. ZO rozhodlo poskytnout ZO ČZS finanční
příspěvek ve výši 5 000 Kč. Schváleno jednomyslně.

10/ Vybavení SDH Krakovany novým čerpadlem
ZO projednalo v souvislosti s klimatickými změnami vybavení SDH Krakovany novou technikou. Vzhledem
k tomu, že obec musí stále častěji čelit přívalovým dešťům, bylo rozhodnuto o koupi nového výkonného
čerpadla, kterým bude vybaveno zásahové družstvo SDH Krakovany. Na koupi čerpadla byla vyčleněna částka
ve výši 40 000 Kč. Nákupem čerpadla byl pověřen velitel SDH Krakovany Pavel Dostál s tím, že čerpadlo je
nutné zakoupit v nejkratší možné době. ZO rovněž vyjádřilo zklamání nad pasivním přístupem SDH k havárii
kanalizace v horní části obce během přívalového deště. ZO požaduje projednat uvedenou záležitost na nejbližší
schůzi SDH Krakovany. Schváleno jednomyslně.
11/Čistá obec Krakovany – výběr techniky
ZO bylo seznámeno s jednáním starosty obce a místostarosty obce se zástupcem společnosti KONCEDO, s.r.o.,
Hradec Králové, Ing. Štěpánkem. Uvedená společnost je spravovatelem žádosti o dotaci z OPŽP na nákup
manipulační techniky. Žádost o dotaci byla podána pod názvem „Čistá obec Krakovany“ a byla kladně vyřízena.
Celkové způsobilé výdaje činí 2 937 154 Kč. Dotační příspěvek činí 2 496 580,90 Kč, což představuje 85%
celkových nákladů. Spoluúčast obce činí 440 573,10 Kč, což představuje 15% z celkových nákladů. Během
shora uvedeného jednání bylo dohodnuto, že obec za výše uvedené finanční prostředky zakoupí 3 kontejnery,
štěpkovače s vlastní výkonnou motorovou jednotkou a traktor s příslušným vybavením. V nejbližší době bude
zahájeno jmenovanou společností výběrové řízení na dodavatele manipulační techniky. Vlastní techniku získá
obec s největší pravděpodobností v prvním čtvrtletí příštího roku. Schváleno jednomyslně.
12/Záměr na směnu pozemků
ZO schválilo záměr na směnu pozemkové parcely č. 203/1 v k.ú. Božec o výměře 5192 m2 a pozemkové parcely
č. 204 v k.ú. Božec o výměře 4512 m2.
13/Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny altánu v Základní škole Krakovany – Petr Vondráček,
Božec 37
ZO projednalo cenovou nabídku Petra Vondráčka, Božec 37, na zhotovení střešní krytiny altánu v Základní
škole Krakovany. Altán vytváří zázemí pro děti ze školní družiny. Nabídková cena na zhotovení střešní krytiny
altánu v základní škole Krakovany činí 18 859,34 Kč včetně DPH. ZO nabídkovou cenu na zhotovení střešní
krytiny altánu v Základní škole Krakovany schválilo jednomyslně.
14/Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny přístřešku na hřišti – Petr Vondráček, Božec 37
ZO projednalo cenovou nabídku Petra Vondráčka, Božec 37, na zhotovení střešní krytiny přístřešku na hřišti.
Přístřešek vytvoří zázemí pro konání kulturně společenských akcí. Nabídková cena na zhotovení střešní krytiny
přístřešku na hřišti činí 42 523,64 Kč včetně DPH. ZO nabídkovou cenu na zhotovení střešní krytiny přístřešku
na hřišti schválilo jednomyslně.
15/Příkazní smlouva o technické pomoci – Ing. Jaroslav Sklenařík, Kolín III.
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu o technické pomoci uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném
znění. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako příkazcem na straně jedné, a Ing. Jaroslavem
Sklenaříkem, Kolín III., jako příkazníkem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu funkce
koordinátora BOZP a PO na akci „Splašková kanalizace Krakovany – Božec, III. etapa“. Smlouva je sjednána na
dobu určitou od 1. 8. 2017 do 15. 12. 2017. Celková cena díla činí 42 000Kč bez DPH.
16/Zřízení vjezdu na stavební parcelu č. 234/2 v k.ú. Krakovany včetně případné finanční spoluúčasti obce
– Patrik Štrincl, Krakovany 180
ZO projednalo žádost Patrika Štrincla, Krakovany 180, o povolení zřízení vjezdu na stavební parcelu č. 234/2
v k.ú. Krakovany spočívající v zatrubnění a zavezení příkopu ve vlastnictví obce. ZO rovněž projednalo žádost
výše jmenovaného o případnou finanční spoluúčast obce na vybudování předmětného vjezdu. Patrik Štrincl svoji
žádost doložil cenovou nabídkou společnosti TOP-INSTAL-REAL s.r.o., Krakovany na vybudování vjezdu ke
své výše zmíněné parcele. Uvedená cenová nabídka činí 58 445 Kč bez DPH. ZO schválilo vybudování vjezdu
na předmětnou stavební parcelu s finanční spoluúčastí obce ve výši 20 000 Kč.
Pro 20 000 hlasovali : Nohejl, Pecka, Formánková, Dostál, Polák
Pro 30 000 hlasovali : Podlešáková , Beneš, Ouzká
17/Společnost Krakovany Development s.r.o. – zasíťování 25 stavebních parcel v dolní části obce
ZO vzalo na vědomí, že realitní společnost zahájila v dolní části obce na pozemcích pod domem p. Vlastníka
výstavbu inženýrských sítí pro 25 stavebních parcel. V předmětné lokalitě byla zahájena výstavba vodovodu,

dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků. Rozvod
elektřiny je již vybudován. Po dokončení výstavby výše uvedených inženýrských sítí bude realitní společnost
prodávat stavební parcely jednotlivým zájemcům o výstavbu rodinných domů. Obec se na této akci finančně
nepodílí.
18/Rozpočtová změna č.4/2017
ZO projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.4/2017. Návrh rozpočtové změny vypracovala účetní obce
Martina Douděrová , jako podklad pro jednání finančního výboru. Rozpočtovou změnu je třeba provést z důvodu
poskytnutí investičních dotaci, dotace na VPP, průtokové dotaci PO ZŠ. Rozpočet po rozpočtové změně
č.4/2017 bude schodkový. Na straně příjmů bude 23 448 965,46 Kč, na straně výdajů ve výši 24 056 965,46- Kč
. Rozpočtový schodek bude řešen použitím finančních prostředků z položky 8115, což je financování ze
zůstatku loňského roku 2016, který byl ve výši 1 992 000,- Kč.
Schváleno jednomyslně.
19/Přehled akcí realizovaných od června do srpna letošního roku – informace
Od června do srpna letošního roku byly realizovány na základě cenových nabídek schválených v ZO následující
akce:
-Výstavba altánu na zahradě základní školy – určeno pro potřeby školní družiny
-Výstavba přístřešku na starém fotbalovém hřišti – určeno pro pořádání kulturně společenských akcí
-Zhotovení nového nábytku do přízemních prostor mateřské školy
-Zhotovení nového nábytku do třídy umístěné v přízemí základní školy
-Položení nového koberce do prostor školní družiny
-Vybudování zpevněné místní komunikace k stavební parcele č. 234/4 v k.ú. Krakovany – Petr Zálabák a Jana
Sodomová
-Oprava hřbitovních vrat – schválena nabídková cena 6 238 Kč včetně DPH
-Výstavba veřejného osvětlení v „Čižovské ulici“ – jedná se o položení kabelu veřejného osvětlení v „Čižovské
ulici“ včetně vybudování vývodů pro umístění jednotlivých osvětlovacích bodů – kabel veřejného osvětlení byl
položen v úseku od domu pana Jareše k trafostanici na bývalé Kubatově zahradě a v úseku od domu p. Pecky
k domu p. Vlastimila Šlechty ml. a dále až do prostoru budoucích stavebních parcel pod domem pana Tvrdíka –
schválená nabídková cena za materiál plus práci činí 469 843 Kč včetně DPH.
Zapsáno: 31.8.2017
Ing. J. Beneš
Ilona Formánková
Ověřitelé zápisu

Josef Polák
starosta obce

