ZÁPIS č.31
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 26.4.2017 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, L. Ouzká , I. Formánková, Ing. J. Beneš, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl
Nepřítomni: P. Dostál, M. Čábelková
Občané:
Hosté : Mgr. Jitka Holíková
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: I. Formánková , ing. J. Beneš
Zapisovatel a ověřitelé zápisu z dnešní schůze byli zvoleni jednomyslně.
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulé schůze ZO
3. ZŠ Krakovany - obnovení vyučování ve čtyřech třídách od školního roku 2017/2018
4. Pobyt dětí ze ZŠ Krakovany v gmině Popielów v Polsku
5. Vypsání výběrového řízení - III. etapa kanalizace Krakovany - Božec
6. Smlouva o právu provést stavbu - Vlastimil Novotný, Krakovany 4
7. Cenová nabídka na zhotovení přístřešku na hřišti - Jiří Kvasnička, Božec 35
8. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace chodníku - ing. B. Bartůněk, Čáslav
9. Virtuální letecká prohlídka obce – nabídka společnosti Panoramas s.r.o., Praha
10. Usnesení č.3/2017 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu s názvem : Krakovany, kNN pro parcelu č. 290/7
11. Žádost o finanční pomoc - společnost FOR HELP s.r.o., Ostrava
12. Prohlídka kroniky
13. Rozpočtová změna č. 2/2017
14. Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku
15. Žádost o snížení ceny stočného - Václav Semenec, Krakovany 32
16. Žádost o dotaci na vybavení Sportovního klubu Krakovany materiálem - revokace usnesení
17. Žádost o poskytnutí finančního daru Asociace Radost , Prostějov
18. Usnesení č.4/2017 – podpora charity
19. Žádost o vybudování veřejného osvětlení - manželé Šlechtovi, Krakovany 315
20. Záměr na prodej pozemku
21. Žádost o zapůjčení školní kuchyně - Tereza Benešová, Krakovany 262
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 29.3.2017. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/ZŠ Krakovany - obnovení vyučování ve čtyřech třídách od školního roku 2017/2018
ZO za přítomnosti ředitelky ZŠ a MŠ Krakovany Mgr. Jitky Holíkové projednalo obnovení vyučování ve
čtyřech třídách od školního roku 2017/2018. Důvodem obnovení vyučování ve čtyřech třídách na prvním stupni
Základní školy v Krakovanech je výrazný nárůst počtu žáků. Od školního roku 2017/2018 bude do Základní
školy v Krakovanech docházet 65 žáků. Uvedenému počtu dětí by již nebylo možné zajistit kvalitní výuku
v dosavadních třech třídách. Ve „ čtyřtřídní“ škole budou na rozdíl od stávajícího stavu sloučeny pouze dva
ročníky. ZO z výše uvedených důvodů vyjádřilo jménem obce jako zřizovatele ZŠ v Krakovanech souhlas
s obnovením vyučování ve čtyřech třídách od nového školního roku 2017/2018.
Schváleno jednomyslně.

4/Pobyt dětí ze ZŠ Krakovany v gmině Popielów v Polsku
ZO za přítomnosti ředitelky ZŠ a MŠ Krakovany Mgr. Jitky Holíkové projednalo pobyt 15-ti dětí v gmině
Popielów v Polsku. Pobyt se má uskutečnit na základě oficiálního pozvání gminy Popielów ve dnech 19. až
23.6.2017. Společně s dětmi z naši školy jsou do Popielówa pozvány i děti z Krakovan na Slovensku. Veškeré
náklady s výjimkou dopravy hradí gmina Popielów, přestože se ji nepodařilo získat na tento projekt evropskou
dotaci. Cenovou nabídku na zajištění dopravy dětí do Polska malým autobusem ( na 20 míst ) podala soukromá
dopravní společnost pana Šmejkala z Kouřimi. Cenová nabídka zahrnuje vedle kilometrovného i čekací dobu.
Nabídková cena na dopravu dětí z Krakovan do Popielówa činí asi 17 000,-Kč včetně DPH. ZO shora uvedenou
cenovou nabídku schválilo a rozhodlo dopravu dětí do Polska uhradit z rozpočtu obce.
Schváleno jednomyslně.
5/Vypsání výběrového řízení - III. etapa kanalizace Krakovany - Božec
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele výstavby III. etapy kanalizace Krakovany –
Božec. Administrací výběrového řízení na dodavatele zakázky výstavby III. etapy kanalizace Krakovany –
Božec je v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 25.1.2017 pověřena společnost G&T conssulting
s.r.o. Poděbrady. Projektovou dokumentaci výstavby III. etapy kanalizace Krakovany - Božec zpracovala
v souladu s usnesením ZO ze dne 25.1.2017 Jaroslava Havelová z Kolína. Projektová dokumentace bude použita
v rámci výběrového řízení na zhotovitele výstavby III. etapy kanalizace Krakovany - Božec.
Schváleno jednomyslně.
6/Smlouva o právu provést stavbu - Vlastimil Novotný, Krakovany 4
ZO projednalo a schválilo smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou v souladu s ustanovením §1240 zákona č.
89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Krakovany, jako vlastníkem
pozemku na straně jedné a Vlastimilem Novotným , Krakovany čp.4, jako stavebníkem na straně druhé.
Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu domovní vodovodní přípojky uložené v délce
cca 16,5 m na dotčeném pozemku parcela č. 1356 v k.ú. Krakovany. Dále je předmětem smlouvy založení práva
stavebníka provést stavbu domovní kanalizační přípojky uložené v délce cca 22,4 m na dotčeném pozemku
parcela č. 121 v k.ú. Krakovany a v délce 1,6 m na dotčeném pozemku parcela č. 1356 v k.ú. Krakovany.
Vlastníkem shora uvedených pozemků je obec. Právo stavebníka provést stavbu specifikovanou v této smlouvě
se zakládá bezúplatně na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně.
7/Cenová nabídka na zhotovení přístřešku na hřišti - Jiří Kvasnička, Božec 35
ZO projednalo cenovou nabídku Jiřího Kvasničky, Božec čp.35 na zhotovení přístřešku na hřišti . Přístřešek
vytvoří zázemí pro konání kulturně společenských akcí. Nabídková cena na zhotovení přístřešku činí 63 624,Kč včetně DPH. ZO nabídkovou cenu na zhotovení přístřešku na hřišti schválilo jednomyslně.
8/Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace chodníku - ing. B. Bartůněk, Čáslav
ZO projednalo cenovou nabídku ing. Bohumila Bartůňka z Čáslavi na zpracování projektové dokumentace
chodníku v ulici „ V chaloupkách“. Jedná se o projektovou dokumentaci chodníku včetně vjezdů pro stavební
povolení. Chodník má spojovat prostor křižovatky u samoobsluhy s prostorem křižovatky u bývalého hostince „
U Rohlíčků“. Nabídková cena na zpracování projektové dokumentace předmětného chodníku činí 73 000,-Kč
včetně DPH. ZO nabídkovou cenu na zpracování projektové dokumentace schválilo jednomyslně.
9/Virtuální letecká prohlídka obce – nabídka společnosti Panoramas s.r.o., Praha
ZO projednalo cenovou nabídku společnosti Panoramas s.r.o., Praha na provedení virtuální letecké prohlídky
obce. Virtuální letecká prohlídka má umožnit prezentaci obce profi způsobem za jednorázový vstup, bez dalších
udržovacích poplatků. Poplatek za vzlet dronu činí 9 900,-Kč. Poplatek za každý další vzlet dronu činí 4 900,Kč. Poplatek za detailní nafocení bodu zájmu činí 1000,-Kč . ZO nabídkovou cenu na provedení virtuální
letecké prohlídky obce jednomyslně neschválilo.
10/Usnesení č.3/2017 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu s názvem : Krakovany, kNN pro parcelu č. 290/7
ZO projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu s názvem : Krakovany , kNN pro parcelu č.290/7.Shora uvedená smlouva bude uzavřena podle
ustanovení § 1785 a násl. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, k provedení ustanovení § 25
odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. a podle zákona č. 183/ 2006 Sb. v platném znění. Smlouva bude uzavřena mezi
obcí Krakovany, jako budoucím povinným na straně jedné a společností ČEZ Distribuce , a.s. Děčín, jako
budoucím oprávněným, na straně druhé. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parcela č. 265/1 v k.ú. Krakovany , parcela č. 1364/7 v k.ú..

Krakovany, parcela č. 1364/8 v k.ú. Krakovany a parcela č. 290/3 v k.ú. Krakovany. Budoucí oprávněný
vybuduje na výše uvedených pozemcích v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. zařízení distribuční soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává na 2 044 Kč.
Schváleno jednomyslně.
11/Žádost o finanční pomoc - společnost FOR HELP s.r.o., Ostrava
ZO projednalo žádost společnosti FOR HELP s.r.o., Ostrava o finanční pomoc prostřednictvím zakoupení „
charitativního balíčku“. Uvedená společnost žádá o finanční pomoc na podporu dětem a lidem s poruchou
autismu. ZO rozhodlo žádosti nevyhovět.
Schváleno jednomyslně.
12/Prohlídka kroniky
Kronikářka obce Miloslava Čábelková předložila zastupitelstvu k prohlídce kroniku obce. ZO konstatovalo, že
kronika je řádně vedena a zároveň poděkovalo jmenované za její dosavadní práci.
Schváleno jednomyslně.
13/Rozpočtová změna č.2/2017
ZO projednalo a schválilo Rozpočtovou změnu č.2/2017. Návrh rozpočtové změny vypracovala účetní obce
Martina Douděrová., jako podklad pro jednání finančního výboru. Rozpočtovou změnu je třeba provést z důvodu
příjmu doplatku dotace za rok 2016 od Středočeského kraje a to na investiční i neinvestiční výdaje na
víceúčelový sportovní kurt. Dále je změna v příjmech z nájmu nebytových prostor a v příjmech za služby na
hřbitově. Výdaje jsou pozměněny v § sportovní majetek ve správě obce, příspěvek ZŠ a MŠ na investice a
rovněž jsme posílili § opravy silnic. Rozpočet po rozpočtové změně č.2/2017 bude schodkový. Na straně příjmů
bude 9 958 732,31 Kč , na straně výdajů ve výši 10 566 732,31 Kč . Rozpočtový schodek bude řešen použitím
finančních prostředků z položky 8115, což je zůstatek z roku 2016ve výši 1 992 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
14/Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku
ZO projednalo program návštěvy z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku. Návštěva se uskuteční
ve dnech 2.až 4.6.2017. Hlavním bodem programu bude návštěva Svátků Labe 2017 v Týnci nad Labem.
Závodů „ dračích lodí“ konaných v rámci Svátků Labe se zúčastní společná česko-slovensko-polská posádka.
Vedle veslařů ze Slovenska a z Polska je nutné loď doplnit o 16 veslařů z naší obce. Zastupitelé osloví zejména
dobrovolné hasiče, fotbalisty, kynology a zástupce školy. Organizačně návštěvu zajistí pracovníci obecního
úřadu a výboru pro kulturu a partnerské vztahy. Ekonomicky bude návštěva zajištěna z příslušné kapitoly
rozpočtu obce.
Schváleno jednomyslně.
15/Žádost o snížení ceny stočného - Václav Semenec, Krakovany 32
ZO projednalo žádost Václava Semence, Krakovany 32 o snížení ceny stočného. Žádost se vztahuje k jeho domu
čp.32 v Krakovanech. Jmenovaný svoji žádost odůvodňuje tím, že se v domě nikdo dlouhodobě nezdržuje a dům
není využíván ani k rekreaci. ZO po důkladném zvážení rozhodlo žádosti nevyhovět.
Proti Podlešáková, ostatní pro.
16/Žádost o dotaci na vybavení Sportovního klubu Krakovany materiálem - revokace usnesení
ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení žádosti o dotaci na vybavení Sportovního klubu Krakovany
materiálem. Předmětné usnesení č.2/2017 bylo přijato na jednání ZO dne 29.3.2017. Revokace usnesení spočívá
v tom, že žadatelem o výše uvedenou dotaci nebude obec, ale přímo Sportovní klub Krakovany. Změna žadatele
vyplývá z nastavení dotačních podmínek. ZO rozhodlo, že obec bude spolufinancovat shora uvedený projekt ve
výši minimálně 20%z celkových nákladů projektu. ZO rovněž rozhodlo, že obec uhradí společnosti WITERO
s.r.o., Praha náklady spojené s administrací předmětné žádosti o dotaci.
Schváleno jednomyslně.
17Žádost o poskytnutí finančního daru - Asociace Radost , Prostějov
ZO projednalo žádost neziskové organizace Asociace radost, Prostějov o poskytnutí finančního daru na zajištění
rekondičního pobytu rodin s těžce hendikepovanými dětmi v Železných horách a v Kutné Hoře. ZO žádost
zevrubně projednalo a rozhodlo finanční dar neposkytnout, protože Krakovany, jako malá obec použije veškeré
volné prostředky pouze na podporu svých hendikepovaných a sociálně slabých občanů.
Schváleno jednomyslně.

18/Usnesení č.4/2017 – podpora charity
ZO v souvislosti se stále se množícími žádostmi z celé České republiky o poskytnutí finančních prostředků na
různé charitativní účely přijalo Usnesení č.3/2017 na jehož základě Krakovany, jako malá obec bude podporovat
hendikepované a sociálně slabé občany pouze na svém správním území.
Schváleno jednomyslně.
19/Žádost o vybudování veřejného osvětlení - manželé Šlechtovi, Krakovany 313
ZO projednalo žádost manželů Šlechtových , Krakovany 313 o vybudování veřejného osvětlení k jejich domu
dislokovaném u stavební parcele č. 384 v k.ú. Krakovany. Přístupové komunikace od domu Danouše Jareše a
domu Mgr. Romana Pecky jsou neosvětleny. ZO při projednávání žádosti zohlednilo skutečnost, že je
zpracována projektová dokumentace na vybudování zpevněného povrchu výše uvedených komunikací. Zpevnění
předmětných komunikací má být realizováno nejpozději do roku 2020. Vzhledem k těmto skutečnostem a
předpokládané výstavbě rodinných domů v předmětné lokalitě rozhodlo ZO žádosti vyhovět. Zemní práce
provede četa pana Demetera. Vlastní elektro práce spojené s vybudováním veřejného osvětlení provede
elektrikář Jaroslav Dušek.
Schváleno jednomyslně.
20/Záměr na prodej pozemku
ZO schválilo záměr na prodej parcely č. 305/83 v k.ú. Krakovany o výměře 4 566m2..
Schváleno jednomyslně
21/Žádost o zapůjčení školní kuchyně - Tereza Benešová, Krakovany 262
ZO projednalo žádost Terezy Benešové, Krakovany 262o zapůjčení školní kuchyně na pečení svatebních koláčů
dne 17.6.2017. ZO žádost důkladně zvážilo a rozhodlo z důvodů hygienických , bezpečnosti práce, personálních
a rovněž z důvodu hmotné odpovědnosti žádosti nevyhovět. Uvedené rozhodnutí se vztahuje do budoucna na
všechny podobné žádosti.
Schváleno jednomyslně.

Zapsáno : 28.4.2017

…………………………….
ověřitelé zápisu I. Formánková

…………………………..
ověřitelé zápisu ing. J. Beneš

…………………………………
J. Polák starosta

