ZÁPIS č.38
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 20.12.2017 na OÚ Krakovany
Přítomni: J. Polák , L. Podlešáková, L. Ouzká , I. Formánková, M. Čábelková, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl, P.
Dostál
Nepřítomni: Ing. J. Beneš,
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: M. Čábelková, L. Ouzká
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Rozpočet obce na rok 2018, plán účetních odpisů na rok 2018
4. Dlouhodobý výhled rozpočtu obce Krakovany na roky 2019- 2021
5. Usnesení č. 8/2017 – Dodatek č. 1/2018 k smlouvě o odvozu odpadu
6. Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
7. Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2018 – VODOS s.r.o. , Kolín
8. Zrušení telefonního automatu v Božci v roce 2018 – O2 Czech Republic a.s.
9. Rozpočet ZŚ a MŠ Krakovany na rok 2018
10. Dlouhodobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2019-2020
11. Rozpočtová změna č. 6/2017
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 15.11.2017. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Rozpočet obce na rok 2018, plán účetních odpisů na rok 2018
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v paragrafovém
třídění. Příjmová i výdajová část rozpočtu činí 10 337 500,-Kč. Rozpočet byl projednán v souladu se zákonem o
obcích. Schválený rozpočet je přiložen k tomuto zápisu. ZO zároveň schválilo Plán účetních odpisů na rok 2018.
Rozpočet obce byl stejně jako plán účetních odpisů na rok 2018 schválen jednomyslně.
4/Dlouhodobý výhled rozpočtu obce Krakovany na roky 2019- 2021
Dlouhodobý rozpočtový výhled je vypracován jako pomocný prostředek pro plánování hospodaření obce, jelikož
není možné tyto informace zcela přesně a objektivně stanovit. Dlouhodobý rozpočtový výhled je již zpracován
podle novely RUD zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dlouhodobý rozpočtový výhled je
vypracován na roky 2019 – 2021. Vychází se z výsledku rozboru hospodaření za rok 2017, dále bylo přihlíženo
k inflaci a předpokládaným nárůstům cen za různé služby a dále byly zohledněné přidělené dotace v roce 2017.
Byly zhruba odhadnuty náklady na chod školního zařízení a to z důvodu toho, že není znám ani dán přesný počet
žáků. Z výše uvedených důvodů má tento rozpočtový výhled charakter pouze pomocný při plánování
hospodaření obce. Úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu obce Krakovany bude konána po výsledcích
jednotlivých let, nebo při změně skutečností, jako je přidělení dotace.
Schváleno jednomyslně.

5/Usnesení č. 8/2017 – Dodatek č. 1/2018 k smlouvě o odvozu odpadu
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1/2018k Smlouvě č. 42/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi obcí
Krakovany a svozovou společností SOP a.s. Přelouč. Cena za svoz komunálního odpadu je pro rok 2018
dodatkem stanovena následně:
1. Svoz komunálního odpadu ( popelnice) 299,50 Kč na obyvatele a kalendářní rok
2. Svoz komunálního odpadu ( popelnice) 299,50 Kč na dům , ve kterém není nikdo hlášen
(chalupáři)
3. Odstranění komunálního odpadu 734,-Kč za tunu ( uložení na skládku)
4. Sazba základního poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku – 500,-Kč za tunu
5. Odstranění BIO odpadu (uložení na skládku) 386,25Kč za tunu
6. Sazba základního poplatku za uložení BIO odpadu na skládku - o,-Kč za tunu
7. Svoz komunálního odpadu ( popelnice) od obecních zařízení a osob podnikajících – 2 491,-kč za
označenou nádobu a kalendářní rok
8. Svoz tříděného odpadu ( kontejnery) 154,-Kč na trvale žijícího obyvatele a kalendářní
rok
9. Recyklační poplatek 490,- Kč za tunu
Z důvodu zhoršených odbytných podmínek byl pro období roku 2018 stanoven mimořádný recyklační poplatek
ve výši 490,-Kč za tunu z celkového převzatého vytříděného množství odpadů - plasty, plastové obaly, směsné
obaly. Poplatek bude účtován čtvrtletně násobkem stanovené částky a množstvím převzatých odpadů ( tun).
V případě vylepšení odbytných podmínek bude poplatek krácen o 25%, 50%, 75% či 100% ze stanovené částky
v jednotlivých kalendářních čtvrtletích. Uvedené ceny jsou bez aktuální sazby DPH.
ZO schválilo Dodatek č.1/2018 k smlouvě o odvozu odpadu jednomyslně.
6/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 obcí Krakovany, jako příkazcem na straně jedné a společností ARTENDR s..r.o., Ratboř, jako
příkazníkem na straně druhé. Předmětem smlouvy je zabezpečení administrace řízení projektu „ Úprava a
rekonstrukce tělocvičny v obci Krakovany“ včetně závěrečného vyhodnocení akce dle požadavku poskytovatele
dotace. Celková cena za činnosti uvedené v předmětu smlouvy činí 15 000,-Kč včetně DPH.
ZO schválilo příkazní smlouvu se společností ARTENDR s.r.o., Ratboř jednomyslně.
7/Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2018 – VODOS s.r.o. , Kolín
ZO projednalo cenovou kalkulaci vodného a stočného pro kalendářní rok 2018. Cenovou kalkulaci vodného a
stočného vypracoval provozovatel vodovodu a kanalizace, společnost VODOS s.r.o., Kolín. Cena stočného
oproti letošnímu roku zůstává beze změny a činí 42.85 Kč včetně DPH. Cena vodného se oproti letošnímu roku
zvýší o 0,93 Kč /m3, především z důvodu navýšení ceny vody dodávané VAKEM Pardubice. Cena vodného po
tomto zvýšení bude v roce 2018 činit 48,23Kč včetně DPH.
ZO po diskuzi kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018 jednomyslně schválilo.
8/Zrušení telefonního automatu v Božci v roce 2018 – O2 Czech Republic a.s.
ZO bylo seznámeno se záměrem společnosti O2 na zrušení veřejného telefonního automatu v Božci v roce 2018.
Společnost O2 ve svém písemném stanovisku sděluje obci, že v rámci optimalizace prověřila využití veřejných
telefonních automatů. Během tohoto prověření zjistila, že telefonní automat v Božci vykazuje dlouhodobě
minimální provoz. V případě zájmu na zachování provozu telefonního automatu v Božci by musela obce uzavřít
smlouvu se společností O2 o poskytnutí příspěvku na jeho provoz ve výši 1 000,-Kč měsíčně bez DPH. ZO
rozhodlo, že vzhledem k vybavenosti občanů mobilními telefony nebude provoz veřejného telefonního automatu
v Božci dotovat. Předmětné rozhodnutí bude zasláno společnosti O2.
Schváleno jednomyslně.
9/Rozpočet ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2018
ZO projednalo a schválilo Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2018 a to v parametrech nákladů a výnosů.
Zároveň ZO schválilo plán odpisů na rok 2018.
Schváleno jednomyslně.
10/Dlouhodobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2019 – 2020
ZO projednalo a schválilo dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2019 – 2020.
Schváleno jednomyslně.

11/Rozpočtová změna č. 6/2017
ZO projednalo a schválilo Rozpočtovou změnu č. 6/2017. Rozpočtová změna č 6/2017 je nezbytná k uzavření
letošního účetního roku.
Schváleno jednomyslně.
zapsáno: 22.12.2017

M. Čábelková

Josef Polák
ověřitelé zápisu

L. Ouzká

starosta obce

