ZÁPIS č.40
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 28.2.2018 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, , I. Formánková, Ing. J. Beneš, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl, P. Dostál
Nepřítomni: L. Ouzká , M. Čábelková
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, P. Dostál
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
3. Žádost o dotaci z OPŽP na rekonstrukci kotelny na zemní plyn v Základní škole Krakovany
4. Nabídkové řízení - zpracování projektové dokumentace kanalizace v „ Čižovské ulici „
v Krakovanech
5. Dodatek smlouvy o dílo č.1 - ing. Bohumil Bartůněk, Čáslav
6. Smlouva o dílo - S –styl s.r.o., Kolín
7. Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky za spravedlivé odměny členů volebních okrskových
komisí
8. Cenová nabídka - stavební úpravy v tělocvičně Krakovany – Mária Demeterová, Luková 24
9. Žádost o finanční podporu - Včelaři Týnec nad Labem
10. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku č. 176/8 v k.ú. Krakovany - MgrA. Martin Folprecht
, Krakovany čp. 87
11. Inventarizace majetku obce za rok 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 31.1.2018. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Žádost o dotaci z OPŽP na rekonstrukci kotelny na zemní plyn v Základní škole Krakovany
ZO projednalo a schválilo žádost o dotaci z OPŽP na rekonstrukci kotelny na zemní plyn v ZŠ Krakovany.
OPŽP poskytuje dotaci ve výši 40% celkových nákladů na výměnu staré kotelny za nové kondenzační kotle na
zemní plyn. Současné vybavení kotelny z roku 2003 je na hranici životnosti a zároveň je i kapacitně
nedostačující. Žádosti o dotaci lze podávat od 1.3.2018 do 31.1.2019. Žádost bude posouzena společností
„ Dotace snadno“.
Schváleno jednomyslně.
4/Nabídkové řízení - zpracování projektové dokumentace kanalizace v „ Čižovské ulici „ v Krakovanech
V souladu se svým usnesením ze dne 31.1.2018 vypsalo ZO nabídkové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace kanalizace v „ Čižovské ulici“ v Krakovanech. V rámci nabídkového řízení byli osloveni
následující projektanti:
•

Ing. Roman Nešpor, Kolín - nabídková cena za zpracování projektové dokumentace kanalizace v
„ Čižovské ulici“ v Krakovanech činí 194 000,- Kč včetně DPH.

•

Jaroslava Havelová, Kolín - nabídková cena za zpracování projektové dokumentace kanalizace v „
Čižovské ulici“ v Krakovanech činí 185 130 Kč včetně DPH.

•

Alena Trnková , Kolín - nabídková cena za zpracování projektové dokumentace kanalizace v „
Čižovské ulici“ v Krakovanech činí 220 220,- Kč včetně DPH.

ZO rozhodlo zadat zakázku z důvodu nejnižší nabídkové ceny Jaroslavě Havelové, Havelcova 70, Kolín III.
Schváleno jednomyslně.
5/ Dodatek smlouvy o dílo č.1 - ing. Bohumil Bartůněk, Čáslav – Dodatek smlouvy č. 1
ZO projednalo a schválilo Dodatek smlouvy o dílo č. 1 bude uzavřena mezi obcí Krakovany , jako objednatelem
na straně jedné a ing. Bohumilem Bartůňkem , Čáslav, jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem Dodatku
č.1 je doplnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace chodníku v ulici „v chaloupkách“ .
Dodatkem č.1 bude smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace chodníku v ulici „ v chaloupkách“
doplněna o zpracování projektové dokumentace kabelového přívodu k osvětlení přechodu a zpracování
projektové dokumentace stožárů a svítidel tohoto přechodu včetně diagramu osvětlení přechodu a položkového
rozpočtu. Celková cena díla vzhledem k shora uvedenému navýšení rozsahu projektových prací vzroste ze
73 000,-Kč na 85 000,-Kč včetně DPH. Termín dokončení díla je stanoven na 30.6.2018.
Schváleno jednomyslně.
6//Smlouva o dílo - S –styl s.r.o., Kolín
ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako
objednatelem na straně jedné a společností S – styl s.r.o., Kolín , jako zhotovitelem na straně druhé. Předmětem
smlouvy je prodej a montáž oken do tělocvičny v Krakovanech. Jmenovaná společnost získala zakázku na
základě nabídkového řízení vyhodnoceného v ZO dne 31.1.2018. Celková cena díla činí 167 227,-Kč včetně
DPH. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Termín dokončení díla je stanoven na 31.3.2018.
Schváleno jednomyslně.
7/Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky za spravedlivé odměny členů volebních okrskových
komisí
ZO projednalo Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky. Signatářem výzvy jsou členové okrskových
volebních komisí, kteří pracovali v obou kolech právě proběhlé volby prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli
nebo předsedy OVK. Předmětem výzvy je žádost o doplacení nespravedlivých odměn členů okrskových
volebních komisí z obecních nebo městských rozpočtů.
ZO rozhodlo výzvě nevyhovět, protože odměny členů okrskových volebních komisí je ze zákona povinen
uhradit stát. Výše odměn byla členům OVK známa před zahájením jejich činností.
Schváleno jednomyslně.
8/Cenová nabídka - stavební úpravy v tělocvičně Krakovany – Mária Demeterová, Luková 24
ZO projednalo cenovou nabídku Márie Demeterové, Luková 24 na provedení stavebních úprav v tělocvičně
Krakovany. Hlavní objem stavebních úprav spočívá ve vybourání luxferů v severní stěně tělocvičny a její
následné zazdění včetně zhotovení zateplovací fasády. Dále bude provedeno začištění oken , na štukování
severní stěny , úklid stavebních sutí a dalšího odpadu z bouracích prací včetně uložení na skládku. Nabídková
cena na zhotovení stavebních úprav v tělocvičně Krakovany činí 386 432,18 Kč bez DPH.
P. Dostál se zdržel hlasování, ostatní nabídkovou cenu schválili.
9/Žádost o finanční podporu - Včelaři Týnec nad Labem
ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů o.s. Týnec nad Labem o poskytnutí veřejného finančního
příspěvku. ZO Českého svazu včelařů o.s. Týnec nad Labem sdružuje včelaře z celé „ zálabské části okresu
Kolín“. ZO ČSV Týnec nad Labem hodlá využít případný finanční příspěvek na nákup pomůcek pro udržení
dobrého zdravotního stavu včelstev. Zejména na boj proti roztoči Varroaza a onemocnění včelího plodu morem.
ZO rozhodlo poskytnout ZO ČSV v Týnci nad Labem veřejný finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč za
podmínky, že předloží veškeré doklady podléhající veřejnoprávním kontrolám.
Schváleno jednomyslně.
10/ Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku č. 176/8 v k.ú. Krakovany - MgrA. Martin Folprecht ,
Krakovany čp. 87
Dne 13.2.2018 požádal Martin Folprecht , Krakovany 87, o pokácení 3 ks vzrostlých jedlí na parcele č. 176/8
v k.ú. Krakovany. Výše uvedená parcela je ve vlastnictví obce Krakovany. Jedná se o pozemek v okolí pomníku
padlých v Krakovanech. Jmenovaný svoji žádost odůvodňuje tím, že při čím dál častějších větrových bouřích má

obavy , aby stromy vydržely nápor větru. Svým pádem by mohly poškodit pomník padlých a dům žadatele čp.87
v Krakovanech. Svým pádem by stromy mohly rovněž bezprostředně ohrozit osoby nacházející se na obecním
pozemku a v okolí pomníku padlých. Na základě shora uvedené žádosti požádala obec ing. Petra ledvinu , který
je držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista o vyjádření k výše uvedeným stromům . Ing. Ledvina ve
svém posudku uvádí, že stromy jsou v dobrém stavu, bez známek poškození nebo vady. Pravděpodobnost
selhání těchto tří stromů se dle jeho vyjádření z 15.2.2018 jeví jako nízká. Následně dne 22.2.2018 provedla
komise životního prostředí místní šetření ohledně žádosti o pokácení uvedených stromů. Během místního šetření
bylo zjištěno, že se jedná o jedle značné výše. Velikost obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 155 cm, 135
cm a 152 cm. Frekvence pohybu osob na ploše v blízkosti stromů je nízká – 0 až 10 osob za hodinu. Vzhledem
k tomu, že ing. Petr Ledvina ve svém vyjádření uvádí, že ke kácení těchto stromů v současné době není důvod,
přenechává komise životního prostředí rozhodnutí zastupitelstvu obce. Následně bude postupovat obec a komise
dle tohoto rozhodnutí. ZO důkladně zvážilo všechny výše uvedené skutečnosti a rozhodlo z důvodu ochrany
zdraví a majetku občanů žádosti vyhovět. Žadatel provede na předmětném pozemku náhradní výsadbu.
Proti: Ing. J. Beneš, Z. Nohejl
Pro: P. Dostál, J. Polák, I. Formánková, L. Podlešáková, Mgr. R. Pecka,
11/ Inventarizace majetku obce za rok 2017
ZO projednalo Inventarizační zprávu za rok 2017. Inventarizační zprávu zpracovala inventarizační komise
v souladu se schváleným plánem inventarizace majetku obce. ZO na doporučení inventarizační komise schválilo
inventarizaci majetku obce za rok 2017. ZO projednalo i Inventarizační zprávu za rok 2017 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Krakovany. Inventarizaci majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krakovany za
rok 2017 schválilo ZO jednomyslně.

Zapsáno : 2.3.2018
P. Dostál
L. Podlešáková

Josef Polák

ověřitelé zápisu

starosta obce

