Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XX
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 15. března 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

17:05 hodin
17:25 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Alena
Kadavá, Ladislava Novotná, Ing. Jiří Šrámek,
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,

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

–
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci Hřiště
Lhotky

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 6. 3. 2017 do 15. 3. 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 Ladislavou Novotnou. 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 vystoupila
starostka a podala dva návrhy na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Revokace usnesení č. XVII/8, část a), zařadit jako bod č. 3



Nový bod Projednání rozpočtového opatření, zařadit jako bod č. 4

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy 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 Hřiště
Lhotky
3) Revokace usnesení č. XVII/8, část a)
4) Projednání rozpočtového 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
Hřiště Lhotky

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem.
Byla zpracována projektová dokumentace, na základě které byla vypracována výzva na
výběrové řízení. Výzva byla konzultována s KÚ KVHK z hlediska právní stránky a z hlediska
formální stránky byla ještě konzultována s projektantkou p. Hrochovou. Záměr zadat tuto
zakázku, včetně samotné zadávací dokumentace, byl projednán se zastupiteli na pracovní
schůzce. Předpokládaná cena díla je 599 946,– Kč s DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce
Kramolna č. 01/2016 pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku
malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být vytvořena hodnotící komise, která
se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků. Současně musí
být jmenováni i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na jmenování
následujících členů hodnotící komise:
Jitka Kropáčková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Libuše Hrochová (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník)
Předsedající před hlasování zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p.p.č. 192, k.ú. Lhotky a jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
 Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Libuše Hrochová (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Revokace usnesení č. XVII/8 část a)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dne 19. prosince 2016 ZO na svém zasedání schválilo usnesení č. XVII/ 8 část a) o
poskytnutí finančních příspěvku na rok 2017 pro Centrum LIRA ve výši 3 000,– Kč.
Vzhledem k tomu, že firma LIRA provozuje humanitární činnost– raná péče a zaslala obci
návrh darovací smlouvy a z hlediska veřejnoprávní kontroly, starostka navrhuje změnit
finanční příspěvek na finanční dar na humanitární činnost. Jedná se o malou částku, obec
např. schválila dar pro Městskou knihovnu v Náchodě ve výši 12 000,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XVII/8 a) z 19.12.2016 a nahrazuje
ho novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí
finančního daru na humanitární činnost, na poskytování služby raná péče na rok 2017 pro
Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 460 /20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 ve výši 3 000,– Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Projednání rozpočtového opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (příloha č. 2)
Jedná se o navýšení příjmů a zároveň k tomu spojených výdajů na vzdělávání dětí v MŠ
Kramolna ve výši 203 301,-- Kč. Dále navýšení příjmů z vratky elektřiny v hasičárně čp. 146
o 220,-- Kč a příjmů za odpady od občanů bez TP ve výši 7000,-- Kč. Navýšení výdajů na
školení kronikáře ve výši 1850,-- Kč, vratka voleb ve výši 17 247,30 Kč, na revizi elektřiny
v kapličce ve výši 750,-- Kč a broušení parket v sálu OÚ ve výši 4000,-- Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji v tomto opatření ve výši 16 627,30 Kč je hrazen z Bú pol. 8115.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Kadavá – informovala, že dotace není určena na platy učitelů. Je určena pro chůvu, která je
v mateřské škole pro dvouleté děti.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.25 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 16.3.2017

Zdrželi se: 0

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

16.3.2017

Ověřovatelé:

Jaroslav Vlček

dne:

16.3.2017

Jiří Maršík

dne:

16.3.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

16.3.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

16.3.2017

