Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXIV
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 9. srpna 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

Hodina zahájení:
Hodina ukončení:
Doba přerušení zasedání:
Počet přítomných členů zastupitelstva:
Přítomní členové:

18:00 hodin
18.25 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, Alena Kadavá,
Ladislava Novotná
–
–
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci Oprava
mostku "U deponie/
3) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna
4) Rozpočtová opatření

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že se
ze zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam. Následně
starostka předala slovo místostarostovi Ing. Bohumilu Pecoldovi, který byl pověřen řízením
zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kramolna zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 8. 2017 do 9. 8. 2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Ing. Jiřím Šrámkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci Oprava
mostku "U deponie"
3) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k. ú Kramolna
4) Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci
Oprava mostku "U deponie"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na mostek U deponie byly zpracovány dva statické posudky. Na základě výsledků byl
zpracován rozpočet a postup prací při opravě a zpracována výzva na výběrové řízení. Z
hlediska formální stránky byla výzva konzultována s projektantem Ing. Zdeňkem Nývltem.
Záměr zadat tuto zakázku, včetně samotné zadávací dokumentace byl projednán se zastupiteli
na pracovní schůzce. Předpokládaná cena je 674 620,– Kč bez DPH. V souladu s čl. 3
směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jedná
o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící
komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků,
současně musí být jmenováni náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na
jmenování následujících členů hodnotící komise:

Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek ( náhradník)
Ing Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Ing. Zdeněk Nývlt (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Kadavá – zeptala se, kdo je Ing. Nývlt
pí Kropáčková – odpověděla, že je to projektant, který vypracoval rozpočet a postup prací
na opravu mostku
p. Pecold – odpověděl, nebyla nalezena původní projektová dokumentace, proto byl
zvolen tento postup
pí Kadavá – zeptala se, zda mostek je úplně uzavřený
pí Kropáčková – odpověděla, že mostek je úplně uzavřený, jsou na něm zátarasy a
provedeno odpovídající dopravní značení. Starostka vydala rozhodnutí o uzavírce mostku.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava mostku "U deponie" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník
 Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Ing. Zdeněk Nývlt (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání výzvy na výběrové řízení na určení hodnotící komise na akci
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V květnu letošního roku ZO schválilo záměr rekonstrukce hřiště za obecním úřadem, jeho
oplocení, doplnění novými prvky i úprava podkladu, hřiště a částečné posunutí. V současné
době je zpracován projekt a vydán územní souhlas se stavbou oplocení. Byla zpracována
výzva k výběrovému řízení. Z hlediska formální stránky byla výzva konzultována s
projektantkou p. L. Hrochovou. Záměr zadat tuto zakázku včetně samotné zadávací
dokumentace byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce. Předpokládaná cena je 414
582,– Kč bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto
kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů
zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni náhradníci.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na jmenování následujících členů hodnotící komise:

Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek ( náhradník)
Ing Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Libuše Hrochová (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Pro zajištění finančních prostředků na realizaci bude nutné provést rozpočtové opatření viz.
bod č. 4c).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
pí Novotná – zeptala se, zda okolní pozemky jsou obecní
pí Kropáčková – odpověděla, že okolní pozemky jsou obecní a jsou již převedeny z orné
půdy na komunikaci a ostatní plochu
pí Kadavá – zeptala se, kterého hřiště se to týká
pí Kropáčková – odpověděla, že je to hřiště, na kterém se v současné době hraje, spodního
zatravněného hřiště to netýká
p. Vlček – poznamenal, že se hřiště kvůli potřebným rozměrům hrací plochy trochu zvětší
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem "Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna" a jmenuje hodnotící komisi
ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník
 Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Libuše Hrochová (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Rozpočtová opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2017 (příloha č. 2)
V rozpočtovém opatření č. 8/2017 došlo ke zvýšení příjmů z vratky za elektřinu z roku 2016 u
hasičů o 10,-- Kč, o zvýšení příjmů při zaokrouhlování faktur o 10,-- Kč. Dále došlo ke
zvýšení výdajů na nákup materiálu – LUXOLU na plot u zvoničky o 350 Kč, o zvýšení
výdajů na vklady do KN u darovaných pozemků ve výši o 4000 Kč, o zvýšení výdajů na
pojištění dopravních prostředků o 3000 Kč. 350 Kč bylo odúčtováno z výdajů na opravy u
§3639. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6 980 Kč byl pokryt z prostředků na Bú.
b) Rozpočtové opatření č. 9/2017 (příloha č. 3)
V rozpočtovém opatření č. 9/2017 došlo k navýšení finančních prostředků na Bú o 1123 Kč,
což vzniklo zvýšením příjmů za psy ve výši 100 Kč a zvýšením příjmů z nebezpečného

odpadu ASEKOL elektrozařízení o 1023 Kč. Dále jsou zde provedeny změny v rámci
jednotlivých paragrafů převodem mezi položkami. U paragrafu 3613 nebytové hospodářství
o částku 5000 Kč z položky 2139 z pronájmu majetku na položku 2133 z pronájmu movitých
věcí, jedná se o půjčovné stanu, židlí a stolů, u paragrafu 3421 využití volného času dětí a
mládeže o částku 3 807 Kč z položky 5171 opravy na položku 5139 materiál, jedná se o
nákup plotu na hřiště v Kramolně. U paragrafu 3111 mateřská školka o částku 6198 Kč
z položky 5171 opravy na položku 6122 zařízení, jedná se o nákup prac. stolu do MŠ
Kramolna.
c) Rozpočtové opatření č. 10/2017 (příloha č. 4)
Rozpočtové opatření č. 10/2017 se týká navýšení výdajů na par. 3421 pol. 6121 ve výši
550 000,– Kč na rekonstrukci sportoviště na Kramolně. Výdaje se navýší z pol. 8115 změna
stavu krátkodobých finančních prostředků na běžném účtu.
d) Rozpočtové opatření č. 11/2017 (příloha č. 5)
Po přívalovém dešti na Trubějově, se vytrhl kanál a ucpalo potrubí na odvod dešťové vody.
Jednalo se o havarijní stav, který byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce a na
základě čl. 6 směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu zastupitelé odsouhlasili přímé zadání opravy dle rozpočtu ve výši 338 942,– Kč
firmě Deltacom CZ, Kramolna. Rozpočtové opatření č. 11/2017 tedy navyšuje výdaje na par.
2321 pol. 5171 ve výši 339 000,– Kč na opravu potrubí na odvádění povrchových vod na
Trubějově (havárie). Výdaje se navýší z pol. 8115 změna stavu krátkodobých finančních
prostředků na běžném účtu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Novotná – zeptala se, jak pokračují práce na opravě
pí Kropáčková – odpověděla, že do konce týdne by měla být dokončena
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2017 a
9/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání v 18.25 hodin.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Přílohy zápisu
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 8/2017
3. Rozpočtové opatření č. 9/2017
4. Rozpočtové opatření č. 10/2017
5. Rozpočtové opatření č. 11/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 10.8 .2017

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

11.8.2017

Ověřovatelé:

Jaroslav Vlček

dne:

11.8.2017

Jiří Maršík

dne:

11.8.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

11.8.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

11.8.2017

Odstraněno: ¶
¶

