Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. II.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 5. prosince 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19:48 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Jan Pařízek, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing.
Jiří Šrámek
–
–
Lubomír Pavel, Jan Pařízek
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2020–2024
Schválení smluv na pronájem nebytových prostor
Plán inventur
MŠ Kramolna – výroční zpráva
Podání žádosti o dotaci na MMR– rozšíření dětského hřiště Kramolna
Půjčka od města Náchod
Změna č. 1 ÚP Kramolna v rozsahu schválených žádostí
Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Obecní byty Kramolna čp. 145
Žádost o finanční dar pro Senior dům Beránek s.r.o.
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse

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 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 27. 11. 2018 do 5. 12. 2018. 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 Jiřím Maršíkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Jana Pařízka, zapisovatelem
Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Jana
Pařízka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní– bod č. 14)
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2020–2024
Schválení smluv na pronájem nebytových prostor
Plán inventur
MŠ Kramolna – výroční zpráva
Podání žádosti o dotaci na MMR – rozšíření dětského hřiště Kramolna

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Půjčka od města Náchod
Změna č. 1 ÚP Kramolna v rozsahu schválených žádostí
Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Obecní byty Kramolna čp. 145
Žádost o finanční dar pro Senior dům Beránek s.r.o.
Rozpočtové opatření
Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové provizorium na rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Důvodem návrhu rozpočtového provizoria na rok 2019 je neschválení rozpočtu obce na
rok 2019 do konce roku 2018. Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem
usnesení k tomuto bodu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2019.
V období rozpočtového provizoria budou přijímány příjmy dle vyhlášek a zákonů, dohod a
smluv. Obec bude hradit jen výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky
vyplývající z již uzavřených smluv, příspěvky na provoz příspěvkové organizace (mateřská
škola Kramolna – poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 100 000,– Kč do
15.1.2019) a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného
fungování obce s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu
předchozího roku. Obec bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových
prostředků. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2020–2024
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb. byl sestaven a schválen v loňském
rocený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019,2020. Střednědobý výhled má být ze
zákona schválen na 2 až 5 let, proto byl nyní vypracován návrh nový na období 2020–2024.
Návrh byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 15.11.2018 do 5.12.2018. S
návrhem byli zastupitelé seznámeni na pracovní schůzce. Po schválení bude zveřejněn na
elektronické desce do schválení nového výhledu nebo upravení současného. (příloha č. 2)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kramolna
na období 2020–2024.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Schválení smluv na pronájem nebytových prostor
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.9.2018 schválilo svým usnesením č.
XXXVI/4 firmu Jiří Maršík, Kramolna čp. 224, 547 01 Náchod, IČ 48620556, nájemcem
nebytových prostor, části budovy hasičské zbrojnice, garáž č. 1, Kramolna 146, 547 01
Náchod na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřilo starostku přípravou příslušné
smlouvy. Dále zastupitelstvo na stejném zasedání schválilo svým usnesením č. XXXVI/5
firmu NONSTOP EXPRES s.r.o., Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČ 25999516, nájemcem
nebytových prostor, místnosti na obecním úřadu Kramolna v přízemí, Kramolna 172, 547 01
Náchod na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřilo starostku přípravou příslušné
smlouvy. Proto jsou nyní ZO předloženy ke schválení návrhy příslušných nájemních smluv,
které obsahují veškeré podmínky uvedené ve zveřejněných záměrech pronájmu nebytových
prostor a v předložených nabídkách.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
a) Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Jiří
Maršík, Kramolna čp. 224, 547 01 Náchod, IČ 48620556 na pronájem nebytových prostor,
části budovy hasičské zbrojnice, garáž č. 1, Kramolna 146, 547 01 Náchod na dobu určitou
od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou NON
STOP EXPRES s.r.o., Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod, IČ 25999516 na pronájem
nebytových prostor, místnosti na obecním úřadu Kramolna v přízemí, Kramolna 172, 547
01 Náchod na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5b) bylo schváleno.

5) Plán inventur
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

ZO bylo seznámeno návrhem plánu inventur (viz. příloha 3), které se budou provádět k
31.12.2018. Bude zřízeno 7 dílčích inventarizačních komisí a 1 hlavní inventarizační komise.
1 – dílčí inventarizační komise za: Katastr obce ve složení Jitka Kropáčková, Jana
Hubáčková, 2 – dílčí inventarizační komise za: MŠ Kramolna ve složení" Alena Kadavá,
Helena Nyklíčková, 3 – dílčí inventarizační komise za: Hasiči Kramolna ve složení Jiří
Maršík, Petr Hejzlar, 4 – dílčí inventarizační komise za: Hasiči Lhotky ve složení Ing. Jiří
Šrámek, Petr Hejzlar, 5 – dílčí inventarizační komise za: Knihovna Trubějov ve složení Petr
Hejzlar, Jan Burdych, 6 – dílčí inventarizační komise za: Závazky, pohledávky, stavby na
účtech, zásoby, ceniny, nedokončený majetek, účty 018 až 469, podrozvahové účty ve složení
Jitka Kropáčková, Jana Hubáčková, Ing. Jiří Šrámek, Petr Hejzlar, 7 – dílčí inventarizační
komise za: Pozemky ve složení Jitka Kropáčková, Jana Hubáčková. Inventarizační zpráva za
rok 2018 (souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace) bude předložena
zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) MŠ Kramolna – výroční zpráva
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo s Výroční zprávou Mateřské školy, Kramolna o
činnosti a hospodaření za školní rok 2017/2018. Zmínila velmi dobrou spolupráci s MŠ i
rodiči. Zastupitelé byli s výroční zprávou seznámeni na pracovní schůzce. Výroční zpráva je
k nahlédnutí na stránkách MŠ Kramolna nebo na OÚ Kramolna, kde je založena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za školní rok 2017/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Podání žádosti o dotaci na MMR – rozšíření dětského hřiště Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V loňském roce obec žádala o dotaci na MMR z Programu obnovy a rozvoje venkova
2018 na vybavení hřiště ve výši 70 %. V rámci navrhovaného projektu se jednalo o silové a
posilovací zařízení, street workout, kovové sestavy. Protože obec nebyla úspěšná, projekt se
bez dotace nerealizoval. V letošním roce vypsalo MMR ČR v Programu obnovy a rozvoje
venkova 2019 tuto možnou dotaci opět. Vzhledem k tomu, že má obec již z loňského roku

vypracovaný projekt k žádosti, předložila starostka zastupitelstvu návrh na schválení nového
podání žádosti o dotaci a smlouvu s firmou TEWIKO systems s.r.o., která naváže na loňskou
kompletní přípravu akce „Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části“ a dopracuje
žádost o dotaci podle nových podmínek Programu obnovy a rozvoje venkova 2019.
Zpracování a podání žádosti bude provedeno bezúplatně. Předběžná cena samotného projektu
je cca do 900 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr realizace akce "Dětské hřiště v obci
Kramolna + přidružené části" včetně podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje
venkova 2019 a dodatečně schvaluje předloženou smlouvu s firmou TEWIKO systems,
s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec na vypracování kompletní
projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Půjčka od města Náchod
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Jedná se o projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o půjče od města Náchod z 30.5.2001 ve
výši 2 000 000,- Kč, který se se týká prodloužení doby na vrácení půjčky do 31.12.2022.
Doba se prodlužuje stále proto, že nebylo vydáno stavební povolení na stavbu obchvatu
Náchoda.
V loňském roce zaslala obec Kramolna spolu s obcí Vysokov městu Náchod žádost o
prominutí finančních prostředků ze smlouvy o půjčce a úroků k datu nabytí právní moci
územního rozhodnutí o stavbě obchvatu, tj. ke 4.4.2017. Město Náchod tuto žádost zamítlo a
nadále trvá na platnosti uzavřené smlouvy.
Na začátku letošního roku obec Kramolna s obcí Vysokov opět zaslaly městu Náchod
návrh na splácení půjčky ve splátkách po dobu 10 let, ve výši 1/10 ročně za podmínky, že
věřitel nebude požadovat dosavadní úroky. Město Náchod rozhodlo, že jednání o případných
nových podmínkách vrácení poskytnutých peněžních prostředků bude vedeno novým
zastupitelstvem, které vznikne po podzimních volbách v roce 2018.
Skutečnost je tedy taková, že pokud obec Kramolna nepodepíše Dodatek č. 3 ke smlouvě,
může po nás město Náchod podle smlouvy o půjčce požadovat v příštím roce vrácení
finančních prostředků i s úroky. Starostka zastupitelstvo informovala, že na 6.12.2018 je
v Náchodě ohledně obchvatu svolána schůzka s okolními obcemi, kterých se obchvat týká.
Nepředpokládá však, že by se ihned po tomto jednání něco ohledně smlouvy změnilo.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předložený návrh Dodatku č. 3 a pověřuje
starostku jednáním o dalších podmínkách jeho uzavření. Výsledky jednání budou
předloženy zastupitelstvu k rozhodnutí na příštím zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Změna č. 1 ÚP Kramolna v rozsahu schválených žádostí
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1.8.2018 usnesením č. XXXIV/12 schválilo
pořízení Změny č. 1 ÚP Kramolna v rozsahu návrhu podaných žadateli Jan Véle, Trubějov
59, Kramolna a Pavel Pecold, Kramolna 5, Kramolna za podmínky, že náklady na pořízení
změny územního plánu uhradí v plné výši a rovným dílem oba žadatelé. Na základě tohoto
usnesení musí obec:
a) realizovat poptávkové řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace. Jedná se
o veřejnou zakázku II. kategorie, bylo osloveno celkem 5 dodavatelů a obec obdržela 2
nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídnutá cena. Zastupitelům je
předložen návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je firma REGIO, projektový ateliér
s.r.o. z Hradce Králové s nabídkovou cenou 56 000,– Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 10a)
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na zpracovatele územně plánovací dokumentace "Změna č. 1
územního plánu Kramolna" uchazeči REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02
Hradec Králové, IČ 26002337. a pověřuje starostku podpisem smlouvy po uzavření
příslušných smluv se žadateli a úhradě nákladů a jejich zaplacení.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10a) bylo schváleno.
b) stanovit určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Určeného zastupitele dle
§ 47 odst. 1 stavebního zákona určí zastupitelstvo a musí se jednat o člena zastupitelstva obce.
Zastupitelé na pracovní schůzce navrhli, aby pověřeným zastupitelem byla starostka obce.
Návrh usnesení č. 10b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje určeným zastupitelem pro pořízení územně
plánovací dokumentace "Změna č. 1 územního plánu Kramolna" starostku Jitku
Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10b) bylo schváleno.
c) schválit smlouvu s žadateli o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu č. 1.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh znění příslušných smluv.
Návrh usnesení č. 10c)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předložené návrhy smluv o úhradě nákladů na
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kramolna s žadateli Jan Véle, Trubějov 59, Kramolna
a Pavel Pecold, Kramolna 5, Kramolna, a pověřuje starostku podpisem smluv. Náklady na
pořízení změny územního plánu uhradí oba žadatelé v plné výši a rovným dílem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10c) bylo schváleno.
10) Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s žádostí. Dne 12.9.2018 obdržela petici občanů Lhotek,
podepsanou 18 občany ze 122 trvale bydlících dospělých, za umístění kamerového systému v
obecní kapličce kvůli zajištění bezpečnosti občanů z důvodu narůstající kriminality. Občané
navrhují do prostoru obecní kapličky umístit kameru s nahrávacím zařízením s nastavenou
automatickou časovou smyčkou na mazání starých záznamů, které by z důvodu bezpečnosti
bylo uzamčeno několika klíči pro případ neoprávněného užití a otevřelo by se pouze za
asistence PČR.
Na tuto žádost odpověděla starostka dne 11.10.2018 p. Lukášovi s tím, že žádost bude
projednána na řádném zasedání nového Zastupitelstva obce Kramolna.
Žádostí občanů Lhotek se již ZO zabývalo na svém zasedání dne 29.5.2018. Na základě
předané petice obec novu prověřovala zákonné možnosti obce na umístění kamery pro
sledování veřejných prostor a současně požádala o stanovisko i legislativně právní oddělení
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a pověřence pro ochranu osobních údajů obce
Kramolna. Od obou pak byla obec odkázána na Stanovisko č. 9/2012 Úřadu pro ochranu
osobních údajů k možnostem obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných
prostranstvích. V tomto Stanovisku je uvedeno, že pokud by obec takový systém provozovala,
jednalo by se o zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem. Z ustanovení § 35
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nelze nijak vyvozovat, že by snad měla sama obec,
resp. její orgány či zaměstnanci (s výjimkou strážníků obecní policie, kteří jsou ze zákona
zaměstnanci obce), dohlížet na veřejný pořádek, vyšetřovat a odhalovat přestupky nebo
trestné činy. Plnění těchto úkolů je v českém právním řádu svěřeno výlučně do působnosti
Policie České republiky (viz § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky) a v
omezené míře obecní policie (viz § 1 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policie) Z
tohoto důvodu nemůže obec provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných
prostranstvích, a proto je zastupitelstvu předložen návrh na zamítnutí žádosti.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Véle, - zeptal se, zda se jedná o monitorování kapličky a z jakého důvodu
p. Pecold – vysvětlil, že se jedná o okolí kapličky z důvodu přepadení a krádeží, ke
kterým v lokalitě došlo
p. Schefzu – uvedla, že policejní pes při vyšetřování událostí vždy dovedl vyšetřovatele ke
kapli a tam stopa skončila, z toho důvodu chtějí monitorovat křižovatku u kaple
p. Pecold – ujasnil, že se jedná o veřejné prostranství a to může sledovat pouze policie
p. Kropáčková – doplnila, že městská policie v Náchodě odmítla kamerový systém ve
Lhotkách provozovat
p. Vejmolová - požádala o upřesnění
p. Pecold - citoval ze Zákona o Policii ČR, za jakých podmínek jde návrh uskutečnit a
vysvětlil souvislost s ochranou osobních údajů s tím, že nelze zaujmout protiprávní
stanovisko

Lhotecká občanka – dotaz, proč PČR tedy sháněla případný kamerový záznam při
vyšetřování
p. Zelený – odpověděl, že se mohli ptát na záznam od soukromého domu
p. Vejmolová – dotaz, zda policie ví o možnostech
p. Lukášová – doplnila, že PČR se o možný záznam zajímala
p. Pecold – znovu shrnul, že jsou pouze dvě složky, které mohou pořizovat záznam
veřejného prostoru, a to PČR a Obecní policie, obec Kramolna Obecní policii nemá a
nemá tedy takové oprávnění
p. Vejmolová – zeptala se, co je třeba udělat, aby se tím PČR začala zabývat, když
vyšetřování věnovala tolik pozornosti a případy byly opakované
p. Pecold – uvedl, že nejde zasahovat do práce PČR, lze ji pouze požádat o stanovisko
p. Vejmolová – chtěla vědět, zda obec PČR požádala nebo se pouze informovala
p. Kropáčková - vysvětlila, že PČR pro obce kamerové systémy nespravuje a uvedla, že se
o možnostech informovala
p. Vejmolová – namítla, že měla rovnou požádat PČR
p. Pecold – uvedl, že projednávaný bod jednání zastupitelstva řeší petici, ve které občané
požadovali instalaci kamerového systému obcí
p. Lukáš – doplnil, že chtěl zjistit veškeré možnosti, které jsou
p. Pecold – uvedl, že stanovisko k problematice má zastupitelstvo k dispozici týden
p. Vejmolová. – namítla, že petice byla předána v září a vyjádřila znovu požadavek, aby
obec požádala PČR
p. Lukáš – doplnil, že je možno obrátit se také na město Červený Kostelec, kde se
kamerový systém také provozuje
p. Kropáčková – odpověděla, že s městem Červený Kostelec nejednala
p. Pecold - vysvětlil, že nezáleží na místní příslušnosti, ale jde o omezení veřejného
prostoru a probíhající jednání a hlasování se týká vyřízení petice v jejím znění
p. Kropáčková - doplnila, že by v případě zabezpečení kamerovým systém musel souhlasit
každý, kdo by se v místě pohyboval, což není možné, protože se jedná o veřejný prostor a
uvedla, že se na to informovala u firmy, která se zabezpečovacími systémy zabývá
p. Maršálek – vyzval ke hledání řešení /v prostoru kapličky opakovaně probíhá trestná
činnost/
p. Pecold – vyjádřil osobní názor, že nesouhlasí s kamerami z důvodu omezení osobní
svobody, řešení vidí spíše v rozšíření osvětlení a v tom, aby si každý zabezpečil svůj dům
lhotečtí občané – uvedli podrobnosti k přepadení manželů Lukášových a vyjádřili názor,
že okolí kapličky vždy při trestné činnosti hraje roli
p. Véle – uvedl, že je na každém, aby si svůj dům zabezpečil podle svých představ
p. Vejmolová – dotázala se, když PČR má povinnost chránit, proč ji obec o kameru
nepožádala, dále žádala vysvětlení, co zastupitelstvo chce schvalovat
p. Pecold – vysvětlil, že se jedná o bodu, kdy obyvatelé peticí žádali od obce umístění
kamerového systému

občan Kramolny – vznesl dotaz, zda by problém řešila fotopast
p. Pecold – odpověděl, že je to podle něho obdobné jako u kamery a podle platné
legislativy lze kamerový systém nebo fotopast použít, pokud nesnímá veřejný prostor /viz
kompostárna/
p. Vejmolová – trvá na nové žádosti, kde obec Kramolna požádá PČR o zřízení
kamerového systému na kapličce ve Lhotkách
p. Pecold - opakovaně upozornil, že předmětem projednání je konkrétní žádost o umístění
kamery obcí Kramolna a navrhnul součinnost ve smyslu připravení žádosti PČR, kterou
obec připraví
p. Zelený – uvedl, že i v případě, kdy by někdo z občanů kameru měl a její záznam
poskytl, nesměl by se záznam použít
p. Vejmolová – uvedla, že si občané podají žádost PČR sami, vyjádřila nespokojenost
s dosavadním řešením
p. Pecold – opakovaně nabídl součinnost s paní starostkou v podání žádosti PČR a znovu
upozornil, že toto jednání zastupitelstva se vztahuje ke konkrétní petici
p. Pavel – dotázal se, jaké řešení si zastupitelstvo připravilo
p. Pecold – uvedl, že je možno buď využít služby Městské policie Náchod nebo PČR,
městská policie s obcí v tomto nespolupracuje, takže zbývá PČR. Navrhnul řešení, kdy ke
stávající žádosti zastupitelstvo zaujme zamítavý postoj, ale zároveň pověří paní starostku
k dalšímu jednání s PČR. Na dotaz p. Pavla, zda toto nemohou udělat zastupitelé,
vysvětlil, že za obec má na venek oprávnění jednat starostka. Navrhnul zastupitelstvu,
aby v bodě jednání byly usnesení dvě – jednak zamítnutí původního návrhu č. 10 a dále
pověření paní starostky pro jednání a žádost PČR.
Občané společně – vyzvali zastupitele, aby jmenovitě vyjádřili svůj postoj k umístění
kamery na kapličku, pokud PČR vyhoví
p. Pecold – uvedl, že záleží na podmínkách, které PČR stanoví, pokud umístění vlastní
kamery schválí
p. Pavel – zeptal se, kteří zastupitelé budou s případným umístěním kamery na obecní
budovu souhlasit
p. Šrámek a p. L. Pavel – uvedli, že s umístěním kamery souhlasí, ale záleží na
podmínkách, které stanoví PČR
p. Pařízek – vyjádřil osobní názor, že s kamerami nesouhlasí a případné umístění kamer
na kapli se stane precedentem
občan Kramolny – otázka, zda je možno řešit prostřednictvím bezpečnostní agentury
p. Pecold – veřejný prostor agentura dle stávající legislativy sledovat nesmí
Rozprava byla ukončena a zastupitelé následně hlasovali o předložených návrzích
usnesení:
Návrh usnesení č. 11 a)
Zastupitelstvo obce Kramolna zamítá žádost obyvatel obce Lhotky na umístění
kamerového systému v obecní kapličce na Lhotkách, kterou obdržela dne 12.9.2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11 b)
Zastupitelstvo uděluje pověření starostce obce p. Kropáčkové k jednání a zaslání
žádosti Policii ČR o monitorování veřejného prostoru okolí kapličky ve Lhotkách.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 b) bylo schváleno.

11)

Obecní byty Kramolna čp. 145

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.9.2018 schválilo svým usnesením č. XXXVI/8
záměr pronájmů bytů v čp. Kramolna 145. Z tohoto důvodu byla, ve spolupráci s právníkem,
připravena vzorová nájemní smlouva, která je nyní předložena zastupitelstvu ke schválení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předložený návrh nájemní smlouvy na
pronájmy bytů v 1. nadzemním podlaží nemovitosti v obci Kramolna čp. 145, 547 01
Náchod, v katastrálním území Kramolna, zapsané na listu vlastnictví č. 1001, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
12) Žádost o finanční dar pro Senior dům Beránek s.r.o.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s žádostí soukromého zařízení "Beránek", poskytujícího
komplexní sociální služby nejstarším seniorům. Toto soukromé zařízení pečuje i o jednoho
seniora z naší obce. Vzhledem k tomu, že obec nemá vlastní sociální zařízení a v letošním
roce již přispěla i jiným organizacím na poskytování sociálních služeb, starostka navrhuje
poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,– Kč. Pokud zastupitelstvo návrh přijme, je třeba také
provést příslušné rozpočtové opatření, v tomto případě č. 22/2018, kde se navýší výdaje par.
5213 pol. 4350 o částku 3 tis. Kč a budou kryty z položky 8115 změna stavu krátkodobých
finančních prostředků. (příloha č. 4)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Návrh usnesení č. 13 a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru zařízení Senior
dům Beránek s.r.o., nám. T.G.Masaryka 1132, 542 32 Úpice, IČ 07266138, ve výši 3 000,–
Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13 b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 b) bylo schváleno.

13)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s realizovanými rozpočtovými opatřeními:
a) Rozpočtové opatření č. 20/2018 (příloha č. 5)
Jedná se o změnu v rámci paragrafu 3613 o 23 900,– Kč , navyšují se výdaje na pol. 5137
ve výši 21 750,– Kč, pol. 5139 o 650,– Kč a pol. 6121 o 6 900,– Kč a současní se ponižují se
výdaje na položce rezerva 5901 ve výši 23 900,– Kč. Protože se jedná o změnu v rámci
paragrafu, nenavyšují se příjmy ani výdaje. Rozpočtové opatření č. 20/2018 schváleno
starostkou dne 7.11.2018.
b) Rozpočtové opatření č. 21/2018 (příloha č. 6)
Jedná se o navýšení příjmů na par. 3639 pol. 2119 o 4 200,– Kč za zřízení věcného
břemene na pozemku obce na par. 3613 pol. 2111 o 6 000,– záloha na plyn obchod, na par.
3723 pol. 2324 2 460,– Kč za železný šrot, pol. 1113 o 5 120,– Kč daň z příjmů FO vybíraná
srážkou, pol. 1381 o 18 160,– Kč daň z hazardních her, vše ve výši 35 940,– Kč odvedeno na
účet pol. 8115 změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bank. účtu. Navýšení
příjmů a výdajů o neinvestiční dotaci pro MŠ Kramolna rovný přístup ke vzdělávání ve výši
482 680,– Kč , příjmy pol. 4116, nástroj 103, zdroj 5,1, UZ 33063 a výdaje par. 3111 pol.
5336, nástroj 103, zdroj 5,1, UZ 33063. Navyšují se příjmy na par. 6330 pol. 5134 o 55 523,–
Kč a výdaje na par. 6330 pol. 5348 ve výši 55523,– Kč (dotace pokladny). Dále se jedná o
změny prováděné v rámci paragrafů, takže se nenavyšují příjmy ani výdaje: par. 6115 pol.
5021 UZ 98187 ve výši 73 721,– Kč a současně se v té samé výši ponižuje rezerva par. 6115
pol. 5901 UZ 98187 (volby), par. 3722 pol. 5139 ve výši 1 960,– Kč, pol. 5169 služby ve výši
12 000,– Kč a současně se o stejnou částku ponižuje par. 3722 pol. 5171, par. 6171 pol. 5169
ve výši 40 000,– Kč a pol. 5168 ve výši 20 000,– Kč a současně se o stejnou částku ponižuje
par. 6171 pol. 5901, par. 3613 pol. 6121 se navyšuje o 110 610,– Kč, pol. 5153 se navyšuje o
13 800,– Kč, pol. 5139 se navyšuje o 270,– Kč a současně se o stejnou částku ponižuje par.
3613 pol. 5901. Rozpočtové opatření č. 21/2018 schváleno starostkou dne 27.11.2018.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20/2018 a 21/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14)

Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Účetní obce nastoupila pracovní neschopnost od 18.9.2018 a tato trvá do dnešního dne.
Požádala o rozvázání pracovního poměru na vlastní žádost dohodou, proto je nutné zabezpečit
po účetní stránce chod obce a s tím spojené všechny účetní operace. Z tohoto důvodu jsou na
dobu určitou, do nástupu nové účetní, navrženy následující změny: Změna příkazce operace,
kterým bude místostarosta Ing. Bohumil Pecold a jeho zástupcem předseda kontrolního
výboru Ing. Jiří Šrámek. Zároveň jejich podpisové vzory jako osoby odpovědné za účetní
případ. Pro přezkušování účetních dokladů je pak navržen předseda finančního výboru Josef
Zelený. Správcem rozpočtu a hlavní účetní je pak Jitka Kropáčková.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje na dobu určitou, do nástupu nové
účetní, podpisové vzory Ing. Bohumila Pecolda jako příkazce operace a osoby odpovědné za
účetní případ a Ing. Jiřího Śrámka, předsedy kontrolního výboru, jako jeho zástupce po
dobu nepřítomnosti. Pro přezkušování účetních dokladů schvaluje zastupitelstvo předsedu
finančního výboru Josefa Zeleného a jako správce rozpočtu a hlavní účetní Jitku
Kropáčkovou. Podpisové vzory budou doplněny do přílohy č. 2 Směrnice č. 01/2015 k
finanční kontrole od 20.11.2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Akcie ČSAD
Starostka informovala, že obdržela informaci od představenstva společnosti ČSAD Ústí
nad Orlicí o tom, že byl na valné hromadě Společnosti schválen přechod všech ostatních akcií
emitovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných
od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře a to podle zákona o obchodních korporacích.
Obec vlastní 17 ks kmenových akcií v hodnotě 1 000,– Kč. Dle znaleckého posudku bude
výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,– Kč činit 603,– Kč.
b) Oprava pomníků na Lhotkách
Starostka informovala, že byl opraven kříž se sochami a pomník padlých na Lhotkách
firmou Petr Tomáš, Zborovská 213, Nové Město nad Metují. Celková cena díle 289 tis. Kč.
Ještě před zimou byla navezena k pomníkům hlína a na jaře by se toto místo osázelo zelení a
dali bychom tam 2 lavičky a odpadkový koš. Starostka poděkovala panu Josefu Pavlovi ze
Lhotek za spolupráci při opravě pomníků. Pan Pavel dodal na pomník fotky padlých.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly
sděleny tyto návrhy:
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

16)

Diskuse

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

p. Mertlík – dotázal se, jestli je možno kromě střednědobého rozpočtu, který obec zveřejňuje,
také připravit střednědobý plán rozvoje obce – výhled, kam se obec posune
p. Pecold – odpověděl, že zastupitelstvo chce podobný plán připravit po tom, co se noví
zastupitelé seznámí s problematikou, plán rozvoje bude zveřejněný ve Zpravodaji. Současně
připomenul, že obec má schválený a zveřejněný Strategický plán rozvoje obce 2016 – 2026.
p. Mertlík – požádal o to, aby se někdo ze zastupitelů stal gestorem pro Trubějov, jmenovitě
požádal pana místostarostu Pecolda, občané Trubějova by rádi znali témata a představy, která
se chystají do projednání zastupitelstvem,
p. Pecold – sdělil, že všichni zastupitelé jsou připraveni naslouchat a projednávat požadavky
občanů Trubějova a zmínil, že zastupitelstvo plánuje některá ze zasedání uspořádat na
Trubějově
p. Mertlík – požádal, aby obec nechala vybudovat chodník podél hlavní silnice směrem
k Bílé cestě
p. Pecold – uvedl, že je již uzavřena smlouva na zpracování projektu chodníku v původně
navrženém rozsahu, ve kterém není uvedený chodník zahrnut. Obec se ale pokusí
s projektantem projednat možnost rozšíření stávajícího projektu nebo jej zahrnout do dalších
etap výstavby chodníků.
p. Mertlík – zeptal se na přístřešek na kontejnery, /aby nebránil rekonstrukci kapličky/
p. Pecold – uvedl, že projekt přístřešků je hotov, případné změny se musí udělat dodatečně
p. Kadavá – požádala o opravu lampy veřejného osvětlení u Koutských

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.48 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2020–2024
3. Plán inventur k 31.12.2018
4. Rozpočtové opatření č. 22/2018
5. Rozpočtové opatření č. 20/2018
6, Rozpočtové opatření č. 21/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 12.12.2018
Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

12.12.2018

Ověřovatelé:

Jan Pařízek

dne:

12.12.2018

Lubomír Pavel

dne:

12.12.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

12.12.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

12.12.2018

