Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XI
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 18. dubna2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
18:40hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Ing. Bohumil Pecold, Jitka Kropáčková, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, A. Kadavá, L.
Novotná
–
–
Alena Kadavá, Jiří Maršík
Irena Vítková
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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 1 a 2
Schválení změny pachtovní smlouvy s ZD Žernov
Schválení pachtovní smlouvy na lokalitu Březinka
Schválení účetní závěry a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2015
Uzavření smlouvy EKOLAMP
Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů
Projednání přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
Schválení firmy na provedení výběrového řízení na akci "Výměna střešní krytiny
na objektu obecního úřadu v obci Kramolna"
10) Schválení členů hodnotící komise veřejné zakázky na nákup zahradního traktoru
11) Schválení členů hodnotící komise veřejné zakázky na nákup konvektomatu do
MŠ, Kramolna
12) 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 8.4. 2016 do 18. 4. 2016. 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 Ladislavou Novotnou a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Irenu Vítkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Irenu Vítkovou.
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 byly navrženy
následující návrhy na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na doplnění bodu č. 2) Rozpočtové opatření č. 1 a 2 o rozpočtové opatření č.
3, týkající se úpravy rozpočtu kvůli záměru pořízení nového zahradního traktoru a
konvektomatu.
ii) Návrh na stažení bodu č. 10) Schválení členů hodnotící komise veřejné zakázky
na nákup zahradního traktoru – odůvodnění (zakázka malého rozsahu kat. II do
100 tis bez DPH).
iii) Návrh na rozšíření programu o nový bod - Schválení záměru změnit pachtovní
smlouvu s AGROPROVODOV a.s.
Zastupitelstvo schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení změny pachtovní smlouvy s ZD Žernov
Schválení pachtovní smlouvy na lokalitu Březinka
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2015
Uzavření smlouvy EKOLAMP
Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů
Projednání přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
Schválení firmy na provedení výběrového řízení na akci "Výměna střešní krytiny
na objektu obecního úřadu v obci Kramolna"
10) Schválení členů hodnotící komise veřejné zakázky na nákup konvektomatu do
MŠ, Kramolna
11) Schválení záměru změnit pachtovní smlouvu s AGROPROVODOV a.s.
12) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1, 2 a 3 (příloha č. 2):
RO č. 1 za měsíc únor 2016
Navyšují se příjmy z dětského karnevalu o dobrovolné vstupné a o vratku přeplatku za
elektřinu. Celkem ve výši 1 774,– Kč, je odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech. Dále se jedná o úpravu v rámci paragrafu 3399 o částku
1220,– Kč, nenavyšují se příjmy ani výdaje.
RO č. 2 za měsíc březen 2016
Navyšují se příjmy i výdaje o daň z příjmu za obec za rok 2015 ve výši 68 780,– Kč.
RO č. 3
1) Záměru pořízení nového zahradního traktoru. Jedná se o navýšení finančních
prostředků ve výdajích na zeleň paragraf 3745 pol. 6122 o 120 000 Kč. Což je
maximální předpokládaná cena s DPH. Bez DPH je předpokládaná cena do 100 tisíc
Kč. Výdaje se budou navyšovat z položky 8115 změna stavu krátkodobých finančních
prostředků na bankovních účtech. Při prohlídce stávajícího zahradního traktoru se
zjistilo, že je poměrně opotřebený a jeho oprava by byla nákladná. V souladu s platnou
směrnicí obce pro veřejné zakázky malého rozsahu bude tedy realizována zakázka
malého rozsahu II. kategorie, kdy předpokládaná cena je do výše 100 tis. Kč bez DPH,
kdy bude provedena poptávka oslovením alespoň 3 vhodných dodavatelů.
Zastupitelstvo pak následně rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení nebo
nepřidělení veřejné zakázky. Následně pak bude zastupitelstvu předložen návrh na
prodej stávajícího traktoru jako nepotřebného majetku obce.
2) Navýšení rozpočtované ceny na pořízení konvektomatu pro MŠ Kramolna. Na základě
provedeného průzkumu je předpokládaná cena zakázky180 000 s DPH. Což je
maximální předpokládaná cena s DPH. Předpokládáme však, že v rámci výběrového

řízení bude cena samozřejmě nižší. Jedná se tedy o navýšení finančních prostředků ve
výdajích na MŠ Kramolna § 3111 pol. 6122 o 30 000 Kč z pol. 8115.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Schválení změny pachtovní smlouvy s ZD Žernov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila přítomné s návrhem:
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem nové pachtovní smlouvy č. 648/2016 se
Zemědělským družstvem Žernov (příloha č. 3). Záměr změnit smlouvu byl schválen ZO
usnesením ZO č. X/10 ze dne 22.2.2016 a řádně zveřejněn jak na úřední, tak na elektronické
desce. Smlouva se změní ze smlouvy o pronájmu pozemků na pachtovní smlouvu o pachtu
zemědělských pozemků, dále se mění výše základního ročního pachtovného (z původních
998,- Kč na 6 897,- Kč za rok) a upřesňuje se stav na skutečnost dnešní evidence pozemků.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pachtovní smlouvy o pachtu zemědělských pozemků
č. 648/2016 se Zemědělským družstvem v Žernově, Žernov 95, 552 03 Česká Skalice, IČ
48171166 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Schválení pachtovní smlouvy na lokalitu Březinka
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila přítomné s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele se záměrem uzavření pachtu pozemků lokalita Březinka,
který byl schválen ZO usnesením ZO č. X/11 ze dne 22.2.2016 a řádně zveřejněn jak na
úřední, tak na elektronické desce. Obci byly doručeny dvě nabídky, z toho jedna po termínu.
Zastupitelé tedy hodnotili pouze jednu nabídku, a to nabídku Zemědělského družstva Žernov,
která byla doručena v termínu.(návrh smlouvy přílohou č. 4)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh pachtovní smlouvy o pachtu
zemědělských pozemků lokalita Březinka č. 647/2016 se Zemědělským družstvem Žernov,
Žernov 95, 552 03 Česká Skalice, IČ 48171166 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok
2015
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka
seznámila přítomné s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna (příloha č. 5).
Byly předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Mateřská škola
hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši 21 019,63 Kč. V březnu 2016 obec obdržela
žádost od ředitelky mateřské školy o převedení výsledku hospodaření za rok 2015.
Zastupitelstvo s touto žádostí bylo seznámeno. Jedná se o převedení výsledku hospodaření do
fondu odměn ve výši 16 900,– Kč a do rezervního fondu ve výši 4 119,63 Kč. Vzhledem k
nenaplněné kapacitě MŠ rozpočet z Krajského úřadu v Hradci Králové na platy zaměstnanců i
po úpravách na úvazcích nebude stačit. Fond odměn bude tedy využit na pokrytí platů.
Zastupitelstvu byl předložen návrh na schválení rozdělení výsledku hospodaření dle žádosti
ředitelky MŠ.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za rok
2015 a schvaluje v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení výsledku hospodaření Mateřské
školy, Kramolna za rok 2015 ve výši 21 019,63 Kč, a to následovně: 16 900,– Kč do fondu
odměn a 4119,63 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Uzavření smlouvy EKOLAMP
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka seznámila
zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala přítomné, že do E–boxu, který je instalován na OÚ a shromažďuje
baterie a drobný elektroodpad, lidé odhazují i zářivky. Protože si myslíme, že tento odpad
končí i v popelnicích na směsný odpad, navrhujeme na obecním úřadu ještě instalovat
sběrnou nádobu pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Tento sběr zajišťuje
provozovatel kolektivního systému pro společné plnění elektroodpadových povinností
výrobců osvětlovacích zařízení EKOLAMP. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy

o zřízení místa zpětného odběru firmou EKOLAMP (příloha č. 6). Z uzavření smlouvy
nevyplývá pro obec žádný finanční závazek.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného
odběru světelných zdrojů se společností EKOLAMP, s.r.o., I. P.Pavlova 1789/5, 120 00
Praha 2, IČ 27248801 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Projednání výše odměn neuvolněným zastupitelům
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka seznámila
zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala, že dle Sbírky zákonů, nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mění s účinností od 1.1.2016 stávající nařízení
vlády v přílohách (č. 1, č. 2 a č. 3), které stanoví jednotlivé kalkulační prvky (pevné složky a
příplatky za počet obyvatel) pro výpočet konkrétní výše měsíční odměny. Částky uvedené v
těchto přílohách byly zvýšeny o 3 %. Pro neuvolněné členy zastupitelstva zvýšení odměn
nárokové není. Zastupitelstvo obce navrhuje pro neuvolněné zastupitele zachování stávající
výše odměn bez jejich navýšení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn neuvolněných
členům zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Projednání přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka seznámila
zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitelstvo, že na základě podané žádosti o dotaci do Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci "Výměna střešní krytiny na objektu
obecního úřadu v obci Kramolna", schválené usnesením zastupitelstva č. VII/8 ze dne
21.10.2015, byla obci Kramolna schválena a přidělena dotace v celkové výši 400 000,–Kč.
Zastupitelstvu je proto předkládán návrh na přijetí této dotace.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje, dotační titul 1, v částce 400 000,– Kč, na akci "Výměna střešní
krytiny na objektu obecního úřadu Kramolna" a pověřuje starostku podpisem příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) Schválení firmy na provedení výběrového řízení na akci "Výměna
střešní krytiny na objektu obecního úřadu v obci Kramolna"
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem.
V souvislosti s přípravou realizace akce "Výměna střešní krytiny na objektu Obecního
úřadu Kramolna" a přijetím dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje,
realizovala obec poptávkové řízení na výběr externí firmy pro provedení výběrového řízení na
dodavatele zakázky výměny střešní krytiny na objektu Obecního úřadu Kramolna.
V poptávkovém řízení byly shromážděny nabídky následujících uchazečů:
1. Ing. Petr Ruprich – dotační a realitní kancelář, Československé armády 954/7, 500
03 Hradec Králové, IČ 40145018, celková nabídková cena 25 000,- Kč bez DPH a
30 250,- Kč s DPH
2. Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28806123,
celková nabídková cena 9 000,- Kč bez DPH a 10 890,- Kč s DPH
3. Roman Kraus, Miroslava Hájka 504, 500 09 Hradec Králové, IČ26792877,
celková nabídková 11 000,– Kč s DPH (uchazeč není plátcem DPH)
4. Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ
71218840, celková nabídková cena 20 000,- Kč bez DPH a 24 200,- Kč s DPH
Zastupitelům je předkládán návrh na výběr nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky uchazeči Profesionálové, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Novotná – neměla by být součástí zadávací dokumentace?
pí Kropáčková - toto je pouze poptávka na cenu, na provedení výběrového řízení na
firmu, která provede výběrové řízení
p.Pecold – je to o výběru zpracovatele, který zpracuje zadávací dokumentaci na
dodavatele, a který ji zpracuje v souladu s našimi požadavky a směrnicí, na konci bude
zastupitelstvu předložen návrh pořadí firem ke schválení
pí Novotná – jak to bude probíhat dál?
p Pecold – bude to výběrové řízení na dodavatele zakázky výměny střešní krytiny
pí Kadavá – podmínky si dáváme my?

p. Pecold – ano, podmínky si dáváme my, zpracují dle našeho zadání
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přidělení veřejné zakázky na realizaci
výběrového řízení na dodavatele zakázky výměny střešní krytiny na objektu Obecního úřadu
Kramolna uchazeči Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ
28806123 a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10) Schválení členů hodnotící komise veřejné zakázky na nákup
konvektomatu do MŠ, Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvu předkládán záměr na nákup konvektomatu do MŠ Kramolna. Cílem nákupu
je zdravější vaření, smažení bez tuku, vaření na páře, udržování jídla ve správné teplotě
(částečně nahradí troubu, která je opotřebená). Na základě provedeného předběžného
cenového průzkumu trhu byla stanovena předpokládaná cena zakázky ve výši 150 000,–,- Kč
bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 03/2015 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii
zakázky musí být vytvořena hodnotící komise, do které musí být jmenováni nejméně tři
členové zastupitelstva obce či přizvaní odborníci. Součástí návrhu musí být také jmenování
nejméně jednoho náhradníka za každého člena hodnotící komise. Zastupitelstvu je tedy
předkládán návrh na jmenování následujících členů hodnotící komise:
Jitka Kropáčková (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník)
Alena Kadavá (člen komise), Ing. Bohumil Pecold (náhradník)
Ladislava Novotná (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Zuzana Koubková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na nákup konvektomatu do MŠ
Kramolna a realizaci odpovídající veřejné zakázky malého rozsahu. Zastupitelstvo současně
jmenuje hodnotící komisi ve složení:





Jitka Kropáčková (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník)
Alena Kadavá (člen komise), Ing. Bohumil Pecold (náhradník)
Ladislava Novotná (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Zuzana Koubková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11) Schválení záměru změnit pachtovní smlouvu s AGROPROVODOV
a.s.
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka seznámila
zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí na změnu pachtovní smlouvu se společností
AGROPROVODOV a.s., která byla obci doručena dne 13.4.2016., V žádosti je navrhována
změna smlouvy, která by měla být uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 nebo 6
roků. Současně se zvyšuje i základní roční pachtovné na 1 500,– Kč za hektar. Společnost
AGROPROVODOV a.s. současně projevila zájem o propachtování některých pozemků, které
obec získala do majetku v poslední době, a to za stejných podmínek, jak je navrhováno ve
změně stávající pachtovní smlouvy. Jedná se o pozemky v lokalitě Březinka. To již v
současné době není možné, protože tato žádost byla doručena po termínu a již byla
zastupitelstvem v předchozím bodě č. 4 schválena nová pachtovní smlouva s ZD Žernov.|
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr změnit pachtovní smlouvu se společností
AGROPROVODOV a.s. v těchto bodech: pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 1 rok a mění se výše základního ročního pachtovného dle předloženého
návrhu společnosti na 1 500,– Kč za 1 hektar.

Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12)

Diskuse

Informace z obecního úřadu
i) Informace o přípravě Strategického plánu rozvoje obce:
Aktuálně je dokončován dotazník pro obyvatele obce. Ve dnech 14.3. a 11.4.2016
proběhla jednání členů řídící skupiny k přípravě a připomínkování dotazníku. Na příští
schůzce 2.5.2016 by měl být schválen finální stav. Předběžná informace o
připravovaném dotazníkovém průzkumu je uvedena ve zpravodaji obce. Distribuce
dotazníků do poštovních schránek občanů a jejich sběr se předpokládá v květnu.
Podrobnosti ke způsobu a termínu sběru budou součástí distribuovaných podkladů.
ii) Informace o jednání s DI Policie ČR v Náchodě ohledně vydávání povolení průjezdu
místní komunikací na Vysokov:
Obec nemá pravomoc vydávat povolenky. Výjimky na průjezd vydává odbor dopravy
MěÚ Náchod na základě písemné žádosti po souhlasu majitele pozemku a po

schválení DI PČR v Náchodě. Tyto výjimky se vydávají pouze v odůvodněných
případech (závažnosti) na SPZ a žadatele. Výsledkem jednání je prozatím tento návrh:
1) osadit komunikaci dopravním značením, kde bude průjezd povolen obyvatelům
obou obcí, družstvu na hospodaření na dotčených pozemcích a majitelům
pozemků podél komunikace, případně dalším,
2) další povolenky pak bude zřejmě vydávat odbor dopravy MěÚ Náchod za určitých
podmínek.
iii) Informace o konání letošních čarodějnic:
Čarodějnice se uskuteční 30.4.2016 na "Krkonošské vyhlídce" za deponií.
Lampionové průvody mají sraz za obecním úřadem na Kramolně a na hřišti na
Lhotkách. Občerstvení i hudba zajištěny. Na pálení hranice budou dohlížet hasiči z
Kramolny. V sobotu 23.4.2016 se bude stavět hranice.
pí Vencbauerová informovala, že lampionový průvod je v kostýmech
p. Macháček – jak je řešen sběr odpadu většího rozměru? Dávám jako námět k
zamyšlení, zda by se nedal odvoz suti refundovat.
pí Kropáčková – 2x ročně jezdí velkoobjemový kontejner
p. Jedlička – má námět týkající se akce "ukliďme Česko", zda by se Kramolna
nepřipojila, třeba příští rok, k této akci
p. Pecold – je možné uskutečnit, např. ve spolupráci s hasiči
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 1 a 2
3. Návrh pachtovní smlouvy č. 648/2016
4. Návrh pachtovní smlouvy na lakolitu Březinka
5. Účetní závěrka MŠ Kramolna
6. Návrh smouvy s firmou EKOLAMP
Zápis byl vyhotoven dne: 22.4.2016
Zapisovatel:

Irena Vítková

dne:

22.4.2016

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

22.4.2016

Jiří Maršík

dne:

22.4.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

22.4.2016

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

22.4.2016

