ZÁPIS č.36
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 18.10.2017 na OÚ Krakovany
Přítomni: J. Polák, L. Podlešáková, L. Ouzká , I. Formánková, Ing. J. Beneš, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl
Nepřítomni: M. Čábelková , P. Dostál
Občané:
Hosté :
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: L. Podlešáková, Mgr. R. 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. Předčasné splacení úvěru - Komerční banka, a.s.
4. Směna pozemků – Miloslava Tichá, Praha 9
5. Žádost o povolení úpravy chodníku – René Rohlík , Krakovany 203
6. Žádost o finanční příspěvek - krakovanské maminky
7. Den seniorů
8. Zakoupení mikrobusu
9. Příkazní smlouva -ARTENDR s.r.o., Ratboř
10. Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
11. Zásobování obce pitnou vodou – propojení vodovodů
12. Smlouva darovací č.2/2017 - Česká republika Ministerstvo vnitra
13. Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany - „ Výměna podlahové
krytiny ve sportovní hale v Krakovanech „ - složení výběrové komise
14. Rozpočtová změna č. 5/2017
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 20.09.2017. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Předčasné splacení úvěru - Komerční banka, a.s.
ZO projednalo a schválilo předčasné splacení úvěru. Obec požádá v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy
o úvěru ze dne 27.6.2011 Komerční banku, a.s. o provedení mimořádné splátky jistiny celé zbylé části úvěru.
Splátka zbylé části úvěru bude provedena ke dni 12.12.2017. Ke dni 18.10.2017 činí zbylá část jistiny úvěru
258 000,-Kč. Úvěr byl použit na rekonstrukci mateřské školy včetně nástavby prvního podlaží. Po splacení
tohoto úvěru bude obce 100% oddlužena.
Schváleno jednomyslně.
4/ Směna pozemků - Miloslava Tichá , Praha 9
ZO v souladu se schváleným záměrem ze dne 29.8.2017 schválilo směnu pozemků mezi obcí Krakovany na
straně jedné a Miloslavou Tichou, Praha 9, na straně druhé. Obec Krakovany získá v rámci směny pozemků od
Miloslavy Tiché parcelu č. 835 v k.ú. Krakovany o výměře 4 618 m2 a parcelu č. 837/1 v k.ú. Krakovany o
výměře 2 694m2. Miloslava Tichá získá v rámci směny pozemků od obce parcelu č. 203/1 v k.ú. Božec o
výměře 5 192m2, parcelu č.204 v k.ú. Božec o výměře 4 512m2. ZO rozhodlo žádosti Miloslavy Tiché o směnu
pozemků vyhovět vzhledem ke skutečnosti, že se na jejich dosavadních pozemcích nachází kanalizační řád
odvádějící vyčištěnou vodu z ČOV do Předveského potoka. Směnou pozemků získá obec bez problémový

přístup k údržbě předmětného kanalizačního řádu. Směnou pozemků získá Miloslava Tichá navíc 2 392m2. ZO
rozhodlo odprodat uvedených 2 392m2 Miloslavě Tiché v ceně 10,.Kč za 1m2.
Schváleno jednomyslně.
5/Žádost o povolení úpravy chodníku – René Rohlík, Krakovany čp.206
ZO projednalo žádost René Rohlíka, Krakovany čp.203 o úpravu chodníku ze zámkové dlažby před jeho
nemovitostí. ZO žádá doplnění žádosti o specifikaci podmínek za kterých bude úprava chodníku provedena.
Schváleno jednomyslně.
6/Žádost o finanční příspěvek - krakovanské maminky
ZO projednalo žádost krakovanských maminek o finanční příspěvek na pořádání lampionového průvodu obcí,
který se bude konat 4.11.2017. Finanční příspěvek bude v případě poskytnutí použít na úhradu ohnivé show
Norus Origo. Výše uvedená ohnivá show se bude konat po ukončení průvodu na starém fotbalovém hřišti. ZO
schválilo poskytnout na shora uvedený účel finanční příspěvek ve výši 5 000,-kč za podmínky, že vyúčtování
příspěvku bude provedeno s konkrétní fyzickou osobou a nikoliv s právně neexistujícím spolkem. Dle
dodatečného sdělení pořadatelů akce bude vyúčtování provedeno s Janou Špinkovou , Krakovany čp. 120.
Schváleno jednomyslně.
7/ Den seniorů
ZO na základě doporučení sociálního výboru projednalo a schválilo konání dne seniorů. Den seniorů se bude
konat ve čtvrtek 23.11.2017 od 16. hodin v bývalém pohostinství „ U Rohlíčků“ Organizačně den seniorů zajistí
pracovníci obecního úřadu a členové sociálního výboru . Ekonomicky bude den seniorů zajištěn z příslušné
kapitoly rozpočte obce .
Schváleno jednomyslně.
8/ Zakoupení mikrobusu
ZO projednalo a schválilo zakoupení mikrobusu v roce 2018. Vlastníkem mikrobusu bude obec. Mikrobus
nebude sloužit pouze potřebám obce. Obec bude mikrobus zapůjčovat zejména spolkům. Například SDH na
závody, sportovcům na dopravu mládežnických družstev na zápasy, chovatelům nebo zahrádkářům na výstavy a
ostatním na různé kulturně společenské alce. ZO rozhodlo uvolnit z rozpočtu obce na rok 2018 na nákup
mikrobusu částku ve výši 350 000,-Kč. Řešením veškerých náležitostí spojených s nákupem mikrobusu byl
pověřen místostarosta Zdeněk Nohejl.
Schváleno jednomyslně.
9 /Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Smlouva
bude uzavřena mezi společností ARTENDR s.r.o., jako příkazníkem na straně jedné a obcí Krakovany , jako
příkazcem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotací na akci s názvem „
Komunikace v obci Krakovany“. Celková cena na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na výše uvedenou akci
činí 25 000,- Kč včetně DPH. Obec Krakovany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt „Komunikace
v obci Krakovany“ z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje. ZO schválilo Příkazní smlouvu se společností
ARTENDR s.r.o. Ratboř a podání žádosti o dotaci jednomyslně.
10/ Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Smlouva
bude uzavřena mezi společností ARTENDR s.r.o. Ratboř, 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
„ Komunikace v obci Krakovany“. Celková cena za zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na výše uvedenou akci
činí 25 000,-Kč včetně 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 včetně DPH. Obec
Krakovany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt „ Komunikace v obci Krakovany“ z MMR ČR a
závazek spolufinancování akce projektu v minimální výši 50% z celkových nákladů akce projektu. ZO schválilo
příkazní smlouvu se společností ARTENDR s.r.o., Ratboř a podání žádosti o dotaci jednomyslně.
11/ Zásobování obce pitnou vodou - propojení vodovodů
ZO bylo seznámeno s výsledkem jednání , které se konalo 10.10.2017 v sídle společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice. Předmětem jednání bylo propojení vodovodů v oblasti Přeloučska za účelem zabezpečení dodávek
pitné vody v případě havárie nebo sucha. Konkrétně se jedná o nové vodovodní propojení skupinového
vodovodu Pardubice, (podskupina Rohovládová Bělá ) a skupinového vodovodu Přelouč. Hlavní propojení shora
uvedených skupinových vodovodů se uskuteční vybudováním vodovodu , který povede z Hlavečníku přes

Rasochy a Uhlířskou Lhotu do Krakovan. Investorem celé výše uvedené akce bude společnost Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s.
ZO vzalo výsledek jednání s uspokojením na vědomí.
12/ Smlouva darovací č. 2/2017 - Česká republika Ministerstvo vnitra
ZO projednalo a schválilo smlouvu darovací č.2/2017 uzavřenou dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb.. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako dárcem na straně jedné a Českou republikou Ministerstvem vnitra, jako obdarovaným na straně druhé. Předmětem smlouvy je darování hasičského
automobilu JELCZ. Jedná se o automobil vyrobený v Polsku, který obec získala darem z partnerské gminy
Popielów. Vzhledem k české legislativě nebylo možné předmětný hasičský automobil zařadit do integrovaného
záchranného systému. Hasičský automobil JELCZ bude vystaven v Základně logistiky Ministerstva vnitra ve
Zbirohu a bude označen vhodným způsobem o původu a způsobu nabytí.
ZO schválilo smlouvu darovací jednomyslně.
13/ Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany - „ Výměna podlahové krytiny
ve sportovní hale v Krakovanech „ - složení výběrové komise
V rámci výběrového řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany ( výměna podlahové krytiny
ve sportovní hale v Krakovanech ) ZO projednalo a schválilo složení výběrové komise. Jednání výběrové komise
proběhne 6.11.2017 na Obecním úřadě v Krakovanech. Výše uvedené výběrové řízení administruje společnost
WITERO s.r.o., Praha. ZO schválilo za členy výběrové komise místostarostu obce Zdeňka Nohejla, zastupitele
obce ing. Jiřího Beneše a technický dozor investora ing. Romana Krásného .
Schváleno jednomyslně.
14/Rozpočtová změna č.5/2017
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtové změny č.5/2017, která je nutná z příjmu dotace na financování voleb
do Parlamentu ČR. Jedná se částku ve výši 36 452,-Kč na straně příjmů i výdajů.
Schváleno jednomyslně.
zapsáno : 23.10.2017
ověřitelé zápisu:
L. Podlešáková
Mgr. R. Pecka

J. Polák
starosta obce

