ZÁPIS č.37
ze schůze zastupitelstva obce Krakovany konané dne 15.11.2017 na OÚ Krakovany
Přítomni: J.Polák, L. Podlešáková, L. Ouzká , I. Formánková, Ing. J. Beneš, Mgr. R. Pecka, Z. Nohejl., P.
Dostál
Nepřítomni: 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: P. Dostál, 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. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
4. Usnesení č.7/2017 – Dodatek č.1 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Krakovany
– VODOS s.r.o., Kolín
5. Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř
6. Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany – „ Výměna podlahové
krytiny ve sportovní hale v Krakovanech“
7. Výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti obcí Středočeského kraje
8. Prohlášení obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
9. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Krakovany
10. Seznámení s rozpočtem obce na rok 2018 a střednědobým výhledem obce
11. Inventarizace majetku obce za rok 2017
12. Havárie splaškové kanalizace u domu čp.181 v Krakovanech
13. Žádost o povolení ke skácení stromu – Miroslav Končický, Krakovany 37
14. Oslavy 2018
15. Směnná smlouva - Miloslava Tichá, Praha 9
16. Různé
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 18.10.2017. Zápis
byl schválen bez připomínek.
3/Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
ZO projednalo nařízení vlády č.318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Shora uvedené nařízení vlády vstupuje v platnost k 1.1.2018. Stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se
k 1.1.2018 ruší. ZO v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. schválilo k 1.1.2018 odměny členů
zastupitelstva následovně:
• místostarosta obce :
10 000,-Kč netto
• předseda výboru zastupitelstva obce :
1 500,-Kč netto
• starosta obce dostane od 1.1.2018 odměnu stanovenou zákonem
Schváleno jednomyslně.

4/Usnesení č.7/2017 – Dodatek č.1 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Krakovany –
VODOS s.r.o., Kolín
ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Krakovany.
Dodatek č.1 shora uvedené smlouvy je uzavřen mezi obcí Krakovany, jako vlastníkem na straně jedné a
společností VODOS s.r.o. Kolín , jako provozovatelem na straně druhé. Předmětem Dodatku č.1 je prodloužení
smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou. Smluvní vztah se prodlužuje z 31.12.2017 do 3112.2022. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Schváleno jednomyslně.
5/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
„ Intenzifikace ČOV v obci Krakovany“. Celková cena na 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 35 000,-Kč. včetně
DPH. Obec Krakovany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt „ Intenzifikace ČOV v obci
Krakovany“ z OPŽP a závazek spolufinancování akce projektu v minimální výši 30% z celkových nákladů akce
projektu.
ZO schválilo příkazní smlouvu se společností ARTENDR s.r.o., Ratboř a podání žádosti o dotaci jednomyslně.
6/Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany – „Výměna podlahové krytiny ve
sportovní hale v Krakovanech“
Dne 6.11.2017 proběhla hodnotící komise k výběrovému řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce
tělocvičny ZŠ Krakovany – „ Výměna podlahové krytiny ve sportovní hale v Krakovanech „. Na základě
výsledků tohoto jednání ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, kterým je
společnost RT Royal Tech s.r.o., Pardubice. Uvedená společnost předložila ze všech tří účastníků výběrového
řízení nejnižší cenovou nabídku .
Schváleno jednomyslně.
7/Výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti obcí Středočeského kraje
ZO projednalo návrh Odboru dopravy Středočeského kraje na společný postup při výběru autobusových
dopravců v závazku veřejné služby. Výběr autobusových dopravců chce Středočeský kraj provést v roce 2018
prostřednictvím své příspěvkové organizace , kterou je Integrovaná doprava Středočeského kraje. Uvedená
příspěvková organizace zajistí zařazení spojů a linek, jejíchž dopravní obslužnost je zajištěna smluvně obcí do
společnévýběrové řízení by mělo vést k optimalizaci nákladů a výnosů v závazcích veřejné služby. Zapojení obcí
umožní vytvoření jednotného systému integrované dopravy Středočeského kraje. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem ZO vyjádřilo souhlas se zařazením obce do společného výběrového řízení pořádaného
Středočeským krajem na zajištění autobusové dopravy.
Schváleno jednomyslně.
8/Prohlášení obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
ZO projednalo materiál zaslaný obci SMO k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č.
14/2017Sb. Hlavním bodem tohoto materiálu je „ Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí
k zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění zákona č.14/2017 Sb., ze dne 26.10.2017, iniciované
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Sever – Lanškrounsko. Předmětem výše uvedeného prohlášení je
zásadní nesouhlas obcí se současnou úpravou zákona o střetu zájmů. Nesouhlas se týká zejména
neopodstatněného a nepřiměřeného zásahu novely zákona o střetu zájmů do soukromí zejména neuvolněným
členům zastupitelstev obcí ve funkcích členů rady, starostů a místostarostů, jež byla přijata v průběhu jejich
funkčních období. Dále shora uvedené „ Prohlášení“ požaduje omezení přístupu do centrálního registru
oznámení pouze pro kontrolní orgány. ZO vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo, že obec se připojí
k „ Prohlášení“ iniciovaném Dobrovolným svazkem obcí Mikroregionu Sever – Lanškrounsko .
Schváleno jednomyslně.
9/Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Krakovany
ZO projednalo výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Krakovany za školení rok 2016/2017 a
nemá k ní žádné výhrady. Zpráva je písemná a je přiložena k zápisu.
Schváleno jednomyslně.

10/Seznámení s rozpočtem obce na rok 2018 a střednědobým výhledem obce
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2018 a současně i se střednědobým výhledem rozpočtu
obce na roky 2019 -2021. Návrh rozpočtu obce a výhled rozpočtu vypracovaný finančním výborem obdrželi
zastupitelé v písemné podobě. Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a Střednědobého výhledu obce na roky 2019
– 2021 bude projednáno v ZO po uplynutí zákonem stanovené doby.
Schváleno jednomyslně.
11/Inventarizace majetku obce za rok 2017
ZO schválilo provedení inventarizace majetku obce a plán inventur na rok 2017. Inventarizace majetku obce
bude provedena podle plánu inventur. ZO rozhodlo, že inventarizaci majetku obce provede inventarizační
komise v následujícím složení :
předseda :
členové komise:

Ilona Formánková
František Chmelík
Miroslav Zavadil
Martina Douděrová - účetní obce
Luboš Kubíček - pracovník obce
Inventarizace majetku obce bude provedena k datu 31.12.2017.
Schváleno jednomyslně.
12/Havárie splaškové kanalizace u domu čp.181 v Krakovanech
Dne 11.8.2017 došlo během přívalového deště k havárii splaškové kanalizace před domem čp 181
v Krakovanech. Jedná se o dům Václava Kaliny. Během přívalového deště došlo k ucpání kanalizace velkými
kusy asfaltu, betonu a kamení. Zřejmě se jedná o materiál, který se do kanalizace dostal během výstavby
povrchu krajské komunikace III. třídy. Investorem výstavby byl Středočeský kraj a akci realizovala jeho PO „
Správa a údržba silnic“. Ucpaná kanalizace způsobila, že odpadní voda vnikla na pozemek Václava Kaliny a
kontaminovala vodu v jeho domovní studni. ZO na základě jednání s Václavem Kalinou rozhodlo poskytnout
jmenovanému pomoc spočívající v napojení jeho domu na řád veřejného vodovodu, v poskytnutí čistících
prostředků na vyčištění domovní studny, v provedení rozboru vody z domovní studny, v případě nutnosti
vybudování zpětné klapky na jeho domovní kanalizační přípojce a v neposlední řadě úhradě vodného pro jeho
dům čp.181 v Krakovanech v období od 11.8.2017 do 31.7.2018. Kontrola domovní kanalizační přípojky
kamerou bude provedena, pokud o to Václav Kalina požádá.
Schváleno jednomyslně.
13/Žádost o povolení ke skácení stromu – Miroslav Končický, Krakovany 37
Dne 23.10.2017obdržel OÚ Krakovany žádost Miroslava Končického , Krakovany 37o vydání rozhodnutí na
skácení přerostlého stromu. Konkrétně se jedná o túji dislokovanou na parcele č. 185 v k.ú. Krakovany. Na
základě této žádosti provedl dne 15.11. 2017 výbor životního prostředí společně se zastupitelstvem obce na
předmětném pozemku místní šetření za účasti žadatele. Během místního šetření bylo zjištěno, že kořeny stromu
poškozují podezdívku plotu žadatele. Dále bylo během místního šetření zjištěno. že strom dislokovaný na
parcele ve vlastnictví obce má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene 78 cm. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem výbor životního prostředí doporučil skácet předmětný strom v době vegetačního klidu a zároveň
doporučil na uvedeném pozemku provést náhradní výsadbu. Žadatel se rozhodl odstranit strom na vlastní
náklady a zároveň vysadit na parcele č. 185 v k.ú. Krakovany strom nový. ZO žádost posoudilo a rozhodlo
doporučení výboru životního prostředí na skácení 1 ks stromu ( túje) akceptovat včetně doporučení na provedení
náhradní výsadby.
Schváleno jednomyslně.
14/ Oslavy 2018
ZO v návaznosti na své usnesení ze dne 20.9.2017 projednalo podrobněji společenskou část oslav 100. výročí
vzniku samostatné Československé republiky.Tato část oslav bude spojena s kulturním programem v bývalém
hostinci U Rohlíčků. Pietní i společensko- kulturní část oslav bude po hudební stránce zajišťovat kapela „
Suchdolanka“.
Schváleno jednomyslně.
15/Směnná smlouva - Miloslava Tichá, Praha 9
ZO v souladu se schváleným záměrem ze dne 29.8.2017 projednalo a schválilo směnnou smlouvu. Smlouva
bude uzavřena 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 618m2 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 a parcelu č. 204 v k.ú. Božec o výměře 4 512m2.
V pozemcích doposud vlastněných Miloslavou Tichou je uloženo kanalizační potrubí ve vlastnictví obce
odvádějící vyčištěnou odpadní vodu z ČOV do Předveského potoka. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že
jelikož plocha pozemků, jež směnou získá Miloslava Tichá je o 2 392m2 větší , než plocha pozemků, které
směnou získá obec Krakovany, zavazuje se Miloslava Tichá zaplatit obci Krakovany doplatek ve výši 10,-Kč za
m2 uvedených pozemků, tedy částku 23 920,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
16/ Různé
a) Žádost o finanční dar – Mikulášská nadílka
ZO projednalo žádost ředitelky školy Mgr. J. Holíkové o poskytnutí finančního daru na pořádání Mikulášské
nadílky pro děti ZŠ a MŠ Krakovany. ZO rozhodlo poskytnout škole na shora uvedený účel dar ve výši 5 000,kč.
Schváleno jednomyslně.
b) Výzdoba Vánočního stromu a program k zahájení adventu
ZO schválilo provedení výzdoby Vánočního stromu u koloniálu Pohoda. Výzdobu provedou pracovníci obce.
Dále ZO vyjádřilo podporu kulturnímu programu spojenému se zahájením adventu. Program připravuje kulturní
výbor obce ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Uvedeným programem bude zahájen advent v neděli
3.12.2017 od 16- ti hodin u Vánočního stromu.
Schváleno jednomyslně.
c) Žádost kynologického klubu Krakovany o finanční dar
ZO projednalo a schválilo žádost Kynologického klubu Krakovany o poskytnutí finančního daru na pořádání
Mikulášského závodu a na činnost. ZO rozhodlo poskytnout kynologickému klubu na shora uvedený účel dar ve
výši 5 000,-Kč.
Schváleno jednomyslně.
d) Vánoční balíčky pro důchodce
ZO rozhodlo obdarovat u příležitosti Vánoc nejstarší občany dárkovým balíčkem v hodnotě 250,-Kč. Rozvoz
balíčků zajistí členové sociálního výboru.
Schváleno jednomyslně.
e) Žádost o finanční příspěvek na zakoupení cen do tradičního vánočního šachového turnaje
ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení cen pro vítěze tradičního „ Vánočního
šachového turnaje“ jehož 17- tý ročník se uskuteční v pohostinství U Rohlíků. ZO rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek na zakoupení cen pro vítěze ve výši 1000,-Kč. Úhrada bude provedena proplacením kupních dokladů.
Schváleno jednomyslně.
f) Žádost o finanční příspěvek - SK Krakovany
ZO projednalo žádost fotbalového oddílu SK Krakovany o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání oslav
90. výročí založení klubu. Oslavy se budou konat ve dnech 23. až 24.6.2018. V rámci oslav se utká A tým SK
Krakovany se starou gardou AC Sparty Praha. Vrcholem kulturní části programu bude vystoupení hudební
skupiny ECHO 91. Dále je během oslav připraven bohatý sportovně kulturní program pro děti. Předpokládaný
rozpočet akce činí 97 000,-Kč. ZO rozhodlo poskytnout sportovnímu klubu na shora uvedené oslavy finanční
příspěvek ve výši 60 000,-kč.
Schváleno jednomyslně.
zapsáno : 16.11.2017
ověřitelé zápisu :
P. Dostál

Josef Polák
starosta obce

Ilona Formánková

