Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. září 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:50 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, Alena Kadavá,
Ladislava Novotná
–
–
Alena Kadavá, Ladislava Novotná
Blanka Králová
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
Oprava mostku "U deponie"
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna"
4) Rozpočtové opatření
5) Směna pozemku p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
6) Směna pozemku p.č. 218/2, k.ú. Lhotky
7) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 48/77, 48/76, 48/75, 48/73 a
48/71, k.ú. Kramolna
8) Schválení záměru prodeje obecního majetku – fréza na sníh
9) Různé
10) 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 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 19. 9. 2017 do 27. 9. 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 Jaroslavem Vlčkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu Novotnou,
zapisovatelem Blanku Královou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu
Novotnou, zapisovatelem Blanku Královou.
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) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
Oprava mostku "U deponie"
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna"
4) Rozpočtové opatření
5) Směna pozemku p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
6) Směna pozemku p.č. 218/2, k.ú Lhotky
7) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 48/77, 48/76, 48/75, 48/73 a
48/71, vše k.ú. Kramolna

8) Schválení záměru prodeje obecního majetku – fréza na sníh
9) Různé
10) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci Oprava mostku "U deponie"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO svým usnesením č. XXIV/3 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Oprava mostku "U deponie" a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. ZO bylo
seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla zveřejněna
15.8.2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 18.9.2017 v 17.30 hodin. Ve lhůtě pro podání
nabídek byla zadavateli doručena jedna nabídka. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o
hodnocení nabídek" a návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky.
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH a
výběrového řízení se zúčastnila jedna firma:


ElisaTex s.r.o, čp. 113, 552 03 Velký Třebešov, IČ 05408105 s nabídkovou cenou
772 067,07 Kč s DPH.

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče ElisaTex s.r.o, která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma ElisaTex.
Stavební dozor bude provádět Ing. Zdeněk Nývlt, Vinohrady 462, 547 01 Náchod, IČ
60899603.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky Oprava mostku "U deponie" uchazeči ElisaTex s.r.o., čp. 113,
552 03 Velký Třebešov, IČ 05408105 a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky
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:

ZO svým usnesením č. XXIV/4 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna" a jmenovalo hodnotící komisi pro
výběrové řízení. ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná
zakázka byla zveřejněna 15.8.2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 18.9.2017 v 16.00
hodin. Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena jedna nabídka. Zastupitelstvu je
předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a přidělení veřejné zakázky.
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH a
výběrového řízení se zúčastnila jedna firma.


StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 753 16 Fryšták, IČ 29278481 s nabídkovou cenou
498 635,– Kč s DPH

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče StavoSport s.r.o., která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvo je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky o přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkou cenou, kterým je firma StavoSport s.r.o.
Stavební dozor bude provádět paní Libuše Hrochová, 517 32 Přepychy 142, IČ
73990159.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
pí. Kadavá – zeptala se, jaká byla stanovena cena v zadávací dokumentaci do VŘ
pí starostka – odpověděla, že cena v zadávací dokumentaci činila 414 582,– Kč bez DPH
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Sportoviště Kramolna na p.p.č. 48/1, k.ú. Kramolna" uchazeči
StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 517 16 Fryšták, IČ 29278481 a pověřuje starostku
podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 12/2017 (příloha č. 2)
V rozpočtovém opatření č. 12 došlo ke zvýšení výdajů na §5512 na nákup čerpadel pro hasiče
ve výši 1 213 Kč, na zdravotní prohlídky hasičů o 497 Kč, na opravu střechy hasičské
zbrojnice o 32 274 Kč, vše je pokryto ze snížení výdajů na investice na hasičskou zbrojnici o
– 33 984 Kč.
Dále na §3639 technické služby obce zvyšujeme výdaje na nákup materiálu na opravu strojů a
zařízení o 20 000 Kč, což bude hrazeno z prostředků na Bú, tedy bude snížen stav na Bú pol.
8115.
§3429 zájmová činnost budou zvýšeny výdaje na finanční dary o 6 000 Kč (startovné florbal)
a toto bude pokryto z téhož §, ale z pol. 5222 finanční dary spolkům.

§3111 MŠ budou zvýšeny výdaje na materiál o 3 000 Kč, na investici na nákup zařízení a
strojů o 45 369 Kč (stůl, myčka) a vše bude pokryto snížením výdajů na investici na budově
MŠ o -48 369 Kč.
Dále budou zvýšeny příjmy o 100 Kč za kopírování, o 5 000 Kč za příjem za sečení, dopravu
traktorem, o 100 Kč za poplatky za psy a o 6 950 Kč jako náhradní plnění za škodu. O tyto
příjmy bude zvýšena položka 8115, tedy zvýšení stavu Bú o 12 150 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Směna pozemku p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dne 26.6.2017 usnesením č. XXIII/13 byl schválen záměr směny části pozemku p.č.
1931/1 v k.ú. Městská Kramolna o výměře cca 270 m2, ve vlastnictví obce Kramolna, za
pozemek p.č. 1275 v k.ú. Městská Kramolna o výměře 205 m2, ve vlastnictví města Náchod,
za podmínky zřízení služebnosti odpovídající veřejnému statku – právu stezky a cesty – na
převáděné části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Městská Kramolna. Rozdíl v hodnotách bude
finančně vyrovnán a při stanovení výše finančního vyrovnání bude přihlédnuto i k obvyklé
ceně zřizované služebnosti. Tento záměr byl řádně zveřejněn od 30.6.2017 do 1.8.2017 na
úřední i elektronické desce.
V současné době řešíme s městem Náchod smlouvu, která je předkládána zastupitelům.
Jde o koncept smlouvy určený k odsouhlasení, ve smlouvě je prohlášení obcí o stavu
směňovaných pozemků a formulace finančního vyrovnání. Po zpracování geometr. plánu je
třeba do smlouvy doplnit konkrétní údaje o novém pozemku (přesnou výměru, cenu) a z toho
vyplývající částku, kterou bude hradit město. Obci bude doplaceno za směňovanou část
pozemku po odečtení nákladů na zřízení věcného břemene a cenu nově získaného pozemku
cca 23.990, – Kč. Náklady na znalecké posudky, geometrický plán správní poplatky hradí
město. Ve smlouvě se město zavazuje vybudovat cestu, která bude opatřena zpevněným
povrchem. Obec Kramolna trvá na zřízení služebnosti, a s tímto požadavkem souvisí podle
zákona i povinnost poměrně přispívat k udržování cesty, Vzhledem k rozdílnému poměru
využití cesty ze strany Obce Kramolna (pouze pro pěší a cyklisty) a Města Náchoda (klasická
automobilová doprava) lze předpokládat, že náklady na údržbu pro obec by měly být mnohem
nižší, než je tomu v případě města. V článku 3.3 smlouvy, který starostka přečetla, bylo na
požadavek obce městem upřesněno, co je míněno „poměrným příspěvkem k udržování cesty
a stanovení jeho poměrné výše ".
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – sdělil, že ve smlouvě bylo třeba vysvětlit, co je myšleno poměrnou výší
příspěvku (ve smlouvě nebyla tato formulace vysvětlena a nebylo určeno, jakým způsobem se
bude poměrný příspěvek počítat). S nově přepracovaným zněním článku 3.3. smlouvy
souhlasí.

Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
břemene č. SMF 3030/2017 s Městem Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01
Náchod, IČ 00272868 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Směna pozemku 218/2, k.ú. Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dne 3. října 2016 schválilo ZO usnesením č. XV/8 záměr směny pozemku p.č. 218/2, k.ú.
Lhotky, ostatní plocha–ostatní komunikace o výměře 859 m2, ve vlastnictví obce za
vyasfaltovanou část pozemku p.č. 1936/1, k.ú. Městská Kramolna, ve vlastnictví Lesů ČR,
s.p., Jednání byla zdlouhavá a odměření vyasfaltované části na pozemku p.č. 1936/1 (nově
1936/2 o výměře 862 m2), ostatní plocha–ostatní komunikace, zaměření proběhlo nedávno.
Lesy ČR s. p., tuto směnu ještě navrhly rozšířit o pozemek st.p.č. 79 (jedná se o pozemek na
Trubějově pod autobusovou zastávkou), zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2.
Znalecké odhady zpracovávají Lesy ČR, s.p. Proto je zastupitelům předkládán návrh na
revokaci usnesení č. XV/8, bod 2, ze dne 3.10.2016 a jeho nahrazení novým usnesením.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XV/8, bod 2, ze dne 3.10.2017,
které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje směnu
pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky o výměře cca 859 m2 (viz přiložená situace), ve vlastnictví
obce Kramolna, za pozemek p.č. 1936/2 v k.ú. Městská Kramolna o výměře 862 m2 (viz
přiložená situace) a st.p.č. 79 v k.ú. Trubějov o výměře 15 m2 (viz přiložená situace), oba
pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 48/77, 48/76, 48/75,
48/75 a 48/71, vše k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela žádost od p. Ungera o odkup pozemku p. č. 48/75 k.ú. Kramolna. Tento
pozemek je jedním z pozemků, který se nachází za řadovkami od čp. 191– čp. 199, a nemohl
být 80 letech převeden na majitele řadovek. Následně si ho zakoupili pouze tři majitelé
řadovek. Protože pozemky jsou již oplocené, byli osloveni všichni majitelé řadovek, kteří si
pozemek dříve nezakoupili, zda mají zájem si pozemek, který navazuje na jejich zahradu a je
již oplocený, zakoupit. Žádost o odkoupení podali v současné době 3 majitelé, s dalšími

dvěma je ještě jednáno. V tomto případě se jedná a narovnání stavu současného se stavem
právním. Výměra pozemků se pohybuje u každého pozemku jinak, od 18 do 37 m2.
Vzhledem k tomu, že se jedná o narovnání majetkových vztahů s obcí, je navržena prodejní
cena 100,– Kč za 1 m2.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.p.č.48/77,
48/76, 48/75, 48/73 a 48/71, vše k.ú. Kramolna (viz přiložená situace).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Schválení záměru prodeje obecního majetku – fréza na sníh
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka předložila ZO návrh na prodej hmotného obecního majetku – frézu na sníh 824
RS, IČ 410, a rozšířila návrh ještě o nákladní přívěs valníkový NIEWIADOW typ BE 73, IČ
778. Fréza na sníh byla zakoupena na obec v prosinci 1999, pořizovací cena 59.739,– Kč.
Ta je nyní rozbitá a její oprava (pokud by byla možná), by se přibližovala ceně nové. Navíc,
vzhledem k tomu, že obec vyhrnuje sníh z chodníků traktůrkem, už ji ani nepoužívá. Nákladní
přívěs za auto obec pořídila již jako starší v listopadu 2009 za cenu 22 770,– Kč, technická
prohlídka je do konce roku, ale přívěs je téměř nepoužitelný, je nutná větší oprava. P. Maršík
provedl prohlídku přívěsu a doporučil zakoupit nový.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje frézy na sníh 824 RS, IČ 410,
pořizovací cena 59.739,– Kč, datum pořízení prosinec 1999, a nákladního přívěsu
valníkového NIEWIADOW typ BE 73, IČ 778, pořizovací cena 22 770,–, datum pořízení
listopad 2009, uchazeči s nejvyšší nabídkou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Různé
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a)Projednání dopisu – půjčka od Města Náchod
Starostka seznámila přítomné s tím, že městu Náchod byl zaslán dopis – žádost o
prominutí finančních prostředků ze smlouvy o půjčce a úroků k datu nabytí právní moci
rozhodnutí tj. 4.4.2017. Město na svém jednání ZO dne 11.9.2017 tuto žádost zamítlo z
důvodu nenaplnění podmínek uzavřených právních dokumentů a nadále trvá na platnosti
uzavřené smlouvy.
b) Odpadové hospodářství – projekt na sběrné místo

Starostka informovala přítomné o zpracování projektu sběrných míst na území obce.
Konečný rozsah projektu byl upraven tak, že bude zahrnovat sběrná místa ve všech částech
obce, získání všech potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů a souhlasného
stanoviska MěÚ Náchod, odboru výstavby. Na základě předchozího usnesení zpracuje projekt
Ing. arch. Václav Zídka. Konečná cena finálního rozsahu projektu je 35 tis. Kč.
c) Spisová služba – zakoupení licence na elektronickou spis. službu
V roce 2009 v rámci projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod" (projekt na
výstavbu technologického (datového) centra na serverech města Náchoda a poskytnutí
hostovaných služeb naší obci – elektronická spisová služba) byla uzavřena "Smlouva o
poskytnutí služeb eGON centra" následně pak proběhla realizace projektu, do kterého se
přihlásilo 19 obcí. Obec tedy začala plně využívat hostingu přes spisovou službu od
dodavatele Gordic, s.r.o. V současné době tuto službu využívá pouze 5 subjektů. Dne
30.6.2017 skončila udržitelnost projektu, do této doby byla služba pro obec zdarma. Po
skončení udržitelnosti dodavatel hostované spisové služby vyčíslil městu Náchod cenu za
další udržování produktu v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH ročně + další náklady za již povinnou
el. skartaci dokumentů. Pokud by tento program používalo všech 19 obcí, pak by částka
podělená počtem subjektů za roční využití nebyla tak vysoká, ale v současné chvíli činí tato
částku v základu 16.000 ,– Kč bez DPH na jeden subjekt a nebyla by zdaleka konečná. Z
tohoto důvodu byla tato smlouva městem Náchod vypovězena. Od 1.1.2018 bude
znemožněno zapisování nových dat do úložiště datového centra města Náchod. Obec se nyní
musí rozhodnout, jakým způsobem nadále povede spisovou službu. Nyní jsou vyhodnocovány
vhodné varianty řešení vedení elektronické spisové služby, zahrnující jak nákup licence od
jiného dodavatele, nebo pořízení vlastní licence od společnosti Gordic, která je dodavatelem i
stávajícího systému, který obec využívá. To by umožnilo i převod veškerých dokumentů ze
stávající spisové služby. Předpokládané náklady na pořízení spisové služby od spol. Gordic
jsou cca 7 000,- bez DPH za nabytí potřebných modulů, administraci a převod dat. Roční
udržovací poplatek se bude odvíjet dle licencovaného počtu dokumentu za rok, v našem
případě od 1000 – 3000 dokumentů/1 rok, tedy od 1.950.- Kč – 3.412,50 Kč bez DPH /1 rok.
p. Pecold – sdělil, že spisovou službu musí vést obec ze zákona. Přechod na Gordic, se
jeví jako nejjednodušší, ale budeme se zabývat i jinými variantami.
d) Uzavírka komunikace mezi Řešetovou Lhotou a Kramolnou přes Lhotky
Od 18.9.2017 – 29.10.2017 je z důvodu rekonstrukce komunikace mezi Řešetovou
Lhotou a Kramolnou přes Lhotky je uzavřena komunikace III/304 15. Bohužel není
obsluhována autobusová zastávka Kramolna, Lhotky (není žádná vyhovující objízdná trasa
přes Lhotky, ani vyhovující točna autobusu), jako náhradní slouží zastávka Kramolna,
odbočka Lhotky. Stále se řeší a připomínkuje dopravní obslužnost a značení objízdné trasy.
Dne 26. 9.2017 proběhl první kontrolní den.
e) Volby do PS Parlamentu ČR
Dne 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČŘ.
Obec má stále tři volební okrsky Kramolna – obecní úřad, Lhotky – pohostinství U Vítů,
Trubějov– knihovna čp. 13. Více informací k volbám naleznete v obecním zpravodaji.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Novotná – sdělila, že na Trubějově není žádné jiné vhodné místo na umístění
kontejnerů a žádá, aby kontejnery na Trubějově zůstaly na stejném místě.

Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Diskuse

p. Pařízek – dotázal se, zda je znám harmonogram prací na rekonstrukci hřiště na Kramolně
pí starostka – odpověděla, že nejdříve musí oslovit vybranou firmu k podpisu smlouvy
p. Pecold – doplnil, že firma předloží harmonogram prací před podpisem smlouvy. Termín
plnění je nejpozději do konce letošního roku
pí Novotná – zeptala se, jak je to s úpravou dopravního značení na Trubějově. Dne 12.7.2017
podávala starostce žádost a do dnešního dne nemá odpověď
pí starostka – odpověděla, že žádost přeposlala na Policii ČR, dopravní oddělení v Náchodě,
ale do dnešního dne nemá odpověď. Žádost byla urgována, dopravní oddělení odpovědělo,
že je příliš zaneprázdněno
pí Novobná – žádá o písemnou odpověď
pí starostka – sděluje, že písemně odpoví
p. Macháček – sdělil, že nefunguje zařízení na měření rychlosti na Kramolně
p. Pecold – odpověděl, že obec o tom neví, bere informaci na vědomí a prověří stav
p. Macháček – dotázal se, v jaké fázi je výstavby chodníku z Kramolny na Pruty (zda je
nějaký časový posun)
pí starostka – sdělila, že byla uzavřena smlouva o spolupráci KÚ Královéhradeckého kraje při
zadávání projektové dokumentace. Až KÚ zpracuje podklady pro zadání projektové
dokumentace, bude vypsáno výběrové řízení na projektanta.
p. Pecold – předpokládaná realizace v roce 2019
p. Chaloupka – dotázal se, zda bude vybudována cesta za řadovkami, současná cesta je úzká a
není možno ji používat pro auto
pí. starostka – odpověděla, že nejdříve se cesta musí zaměřit, a na základě zaměření odstranit
všechnu zeleň, která brání průjezdu. Obec na této cestě žádnou zeleň nevysazovala.
p. Ježek – zeptal se, kdo má povinnost sekat příkopy na Trubějově, dále sdělil, že by bylo
třeba měřit na Trubějově rychlost
p. Pecold – odpověděl, že příkopy u krajské komunikace má za povinnost sekat
Královéhradecký kraj, resp. krajská správa silnic.

pí. starostka – měření rychlosti je problém, policie v obci měří, ale má omezené možnosti.
Obec žádala o častější měření ve všech částech obce.
p. Chaloupka – dotázal se, zda by nešel vyřešit chodník pro chodce na křižovatce v Městské
Kramolně.
p. Pecold – sdělil, že tato křižovatka se bude řešit v rámci obchvatu města Náchod
pí. starostka – upřesnila, že se bude jednat o tzv. vyvolanou investici
p. Chaloupka – dotázal se, jak je to s parkovištěm u řadovek a jakým způsobem tam budou
auta stát
pí. starostka – odpověděla, že se dokončuje textová část, vyjádření od dotčených orgánů obec
získala, předpokládáme, že do konce roku bude podána žádost o stavební povolení. Auta
budou parkovat kolmo k vozovce.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 12/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 2.10 .2017

Zapisovatel:

Blanka Králová

dne:
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Alena Kadavá

dne:

4.10.2017

Ladislava Novotná

dne:

4.10.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

4.10.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

4.10.2017

