Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXI
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 10. dubna 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:55 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
Ladislava Novotná, Alena Kadavá
–
Ing. Jiří Šrámek, Jaroslav Vlček
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
Ing. Jan Čtvrtečka

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Projednání návrhu směny části obecní cesty p.č. 1931/1,k.ú. Městská Kramolna
Projednání havarijního stavu propustku " U deponie"
OZV o nočním klidu
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2016
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, která přivítala hosta p. Ing. Jana
Čtvrtečku, místostarostu města Náchoda. 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 31. 3. 2017 do 10. 4. 2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 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 Ing. Jiřího Šrámka a Jaroslava Vlčka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jaroslava
Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

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 Dodatek č.6 k pojistné smlouvě č. 8500853420, zařadit jako bod č.7



Nový bod Žádost o vyjádření o udělení licence, zařadit jako bod č. 8

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Projednání návrhu směny části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Projednání havarijního stavu propustku "U deponie"
OZV o nočním klidu
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2016
Rozpočtové opatření
Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8500853420
Žádost o vyjádření o udělení licence
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Projednání návrhu směny části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská
Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Již na zasedání zastupitelstva v říjnu 2016 byli zastupitelé informováni o žádosti Ing. R.
Rabase na opravu komunikace p.č. 1931/1 v k.ú. Městská Kramolna. Důvodem jeho žádosti je
zlepšení přístupu ke stavebním parcelám na pozemcích v k.ú. Náchod, které jsou v současné
době zastavovány a z hlediska dopravní obslužnosti se napojují na obecní komunikaci. Obecní
komunikace vede mimo obec a je aktuálně používána pouze pro pěší. Pro dopravní obslužnost
bude opravená část komunikace nadále využívána především občany Náchoda pro přístup
k jejich parcelám. Po společném jednání se starostou Města Náchoda J. Birkem byla vedení
Města Náchoda zaslána žádost o posouzení a projednání možností zajištění potřebných úprav
komunikace ze strany města. Podle současné platné legislativy však nemůžou obce ani města
zhodnocovat cizí majetek, tedy ani Město Náchod nemůže investovat do majetku Obce
Kramolna. Proto hledáme společné řešení schůdné pro obě strany. Ze všech navrhovaných
řešení je nejschůdnější variantou směna části obecní komunikace p.č. 1931/1 ( cca 270 m2),
k.ú. Městská Kramolna, za pozemek Města Náchoda p.č. 1275 (205 m2), k.ú. Městská
Kramolna, s podmínkou zřízení věcného břemene pro obec Kramolna a občany Kramolny pro
neomezené právo chůze a jízdy osob a techniky, na pozemku p.č. 1931/1, k.ú. Městská
Kramolna. Případné rozdíly by se vyrovnaly finančně. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
na schválení záměru směny uvedených pozemků.
Předsedající vyzval Ing. Jana Čtvrtečku k vyjádření:
Ing. Jan Čtvrtečka sdělil, že obci byl navrhován odkup nebo směna pozemku, směna již
byla konzultována na pracovním zastupitelstvu. Město nechalo zpracovat předběžný rozpočet
na vybudování příjezdové cesty do ulici Jílové p.č. 1931/1, k. ú. Městská Kramolna, který byl
na zasedání předložen zastupitelstvu (viz příloha č.2). Rozpočet je ve výši 1,4 mil. Kč, jedná
se o cca 70 m délky komunikace o celkové šíři 3 m. Cenu rozpočtu významně navyšuje 50 m
opěrné zdi směrem od krajské komunikace. Město by vybudovalo tuto komunikaci pro
dopravní obslužnost nově vznikajících parcel, ne za jiným účelem a proto se chce domluvit na
rozumném řešení. Náklady na znalecké posudky by hradilo město Náchod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
p. Pecold – sdělil, že na pracovní schůzce zastupitelstva byla varianta směny již probírána.
Pro obec je důležité, aby občané měli nadále neomezený přístup na uvedený pozemek , proto
je třeba to zajistit zřízením věcného břemene, které bude zapsáno ve smlouvě o směně
pozemků. V rámci směny budou doplaceny finanční rozdíly a záměr směny bude řádně
vyvěšen.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví obce
Kramolna p.č. 1931/1 (cca 270 m2), k.ú. Městská Kramolna, za pozemek ve vlastnictví
Města Náchoda p.č. 1275 (205 m2), k.ú. Městská Kramolna (viz přiložené situace), za
podmínky zřízení věcného břemene pro obec Kramolna a občany obce Kramolna pro
neomezené právo chůze a jízdy osob a techniky. Rozdíly v hodnotě budou finančně
vyrovnány.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání havarijního stavu propustku "U deponie"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Firma PROKONSULT s.r.o. z Červeného Kostelce zpracovala hlavní prohlídku mostu –
propustku "U deponie" s tímto výsledkem: „Propustek se nachází v havarijním stavu a
veškerou dopravu na něm je nutno s okamžitou platností ukončit.“ Proto je nutno
bezprostředně zahájit práce na rekonstrukci nebo stavbě nového propustku. Navržené
dopravní značení musí schválit Policie ČR. V nejbližších dnech bude tedy most u deponie
uzavřen. Začne se zpracovávat projektová dokumentace, dále pak stavební povolení, výběr
dodavatele a stavební práce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
p.Pecold – obec musí postupovat podle zákona a v souladu s platnou směrnicí o VZ.
Nejdříve je třeba stanovit předpokládanou cenu díla. Obec má v posudku uvedeno, že se jedná
o havarijní stav a pro urychlení jeho odstranění by tak mohla být využita výjimka, uvedená ve
směrnici o VZ, týkající se možnosti zadání zakázky řešící bezprostřední následky havarijních
stavů, živelných pohrom a odvrácení možného ohrožení, přímo jednomu uchazeči. Možnost
využití této varianty byla konzultována i s oddělením veřejných zakázek na KÚ KVHK.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o havarijním stavu propustku
"U deponie", a pověřuje starostku k zahájení prací k odstranění havarijního stavu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) OZV o nočním klidu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Z novelizace přestupkového zákona, která platí od 1. října, musí obyvatelé obce s
dostatečným předstihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou
situaci mohli připravit. Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce
a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech si rozhoduje sama obec a ve
vyhlášce je vymezuje několika způsoby. Konkrétním datem, datovatelným obdobím
(například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím
předvídatelné (například vinobraní). Pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání
akce, která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem nahlásí tuto skutečnost obci.
Zastupitelstvo může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit.
Starostka přečetla návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu (příloha č. 3).
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení konkrétních případů, při nichž je doba
nočního klidu v obci vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon. Vyhláška bude
vyvěšena na úřední i elektronické desce a byla projednána s oddělením dozoru Ministerstva
vnitra

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna vydává obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna č.
1/2017 o nočním klidu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Kramolna za rok 2016
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna (příloha č. 4).
Byly předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, protokol o finanční
kontrole. Mateřská škola v loňském roce hospodařila se ziskem ve výši 71 231,76 Kč. Zisk
tvoří z větší části úspora energie. Obec obdržela žádost od ředitelky mateřské školy o
převedení výsledku hospodaření za rok 2016. Zastupitelé s touto žádostí byli seznámeni.
Jedná se o převedení výsledku hospodaření do fondu odměn 80% a do rezervního fondu 20%.
Vzhledem k loňskému čerpání rezervního fondu navrhuje starostka převést takto: 50% do
fondu odměn a 50% do rezervního fondu. Tento návrh byl projednán s ředitelkou mateřské
školy, která souhlasí
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 2016 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 2016 ve výši 71 231,76 Kč, a to následovně:
35 615,88 Kč do fondu odměn a 35 615,88 do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) rozpočtové opatření č. 2/2017 (příloha č. 5)
Zvýšení příjmů za daň od obce a zároveň zvýšení výdajů na daň za obec ve výši 72 960
Kč. Dále zvýšení příjmů za dobrovolný vstup na karneval, za náhradu od pojišťovny za škodu
na veřejném osvětlení, za placení poplatků za odpad od občanů bez trvalého pobytu v obci
Kramolna v celkové výši 35 331 Kč. Proti tomu zvýšení výdajů na materiál za nebytové
hospodářství a pojištění majetku v celkové výši 3638 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výnosy je
odveden na účet 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši
31693 Kč, tedy zvýšení stavu běžného účtu.

Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
b) rozpočtové opatření č. 3/2017 (příloha č. 6)
Jedná se o nákup stolu do kuchyně školní jídelny Mateřské školy, Kramolna, tato částka
nebyla zahrnuta v rozpočtu na rok 2017. Jedná se o zvýšení výdajů o 48 000,– Kč, které bude
kryto z účtu 8115 – změna stavu krátkodobých finančních prostředků na běžném účtu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Maršík – vznesl dotaz, o jaký stůl se jedná
pí Kropáčková – jedná o stůl do kuchyně do školní jídelny mateřské školy, ještě je tam
původní
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě 5800853420
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 6 k pojistné smlouvě č. 5800853420. Jedná
se o dopojištění věcí užívaných pro případ živelných škod a odpovědnosti. Roční pojistné za
toto pojištění činí 1 164,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č.
5800853420 pro pojištění podnikatelských rizik "Trend" s firmou Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, a pověřuje
starostku podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) Žádost o vyjádření o udělení licence
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Královéhradecký kraj, oddělení dopravní obslužnosti, žádá obec o vydání vyjádření k
žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. na linku 640 302 Náchod – Kramolna – Studnice –
Česká Skalice. Nové licence jsou vydávány z důvodu fúze společností. Jedná se o fúzi
zanikající společnosti OSNADO spol. s r.o. s nástupnickou společnosti ARRIVA Východní
Čechy a.s.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s., Na Ostrově
177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408 na linku 640 302 Náchod – Kramolna – Studnice –
Česká Skalice.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Různé
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.

a) Informace o shromažďování a skladování nepotřebného materiálu
(odpadu) u čp. 83 Kramolna
Na základě připomínek občanů i samotného zjištění vedení obce ohledně
shromažďování a skladování nepotřebného materiálu (papír, plast aj.) u čp. 83
Kramolna. Obec požádala o státní stavební dohled na MÚ Náchod, dále odbor ŽP v
Náchodě a HZS Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod o provedení požární
prohlídky. Bohužel bez výsledku. Starostka mluvila s majitelem již několikrát, vždy
přislíbil, že začne uklízet. V loňském roce obec podala žádost o prošetření porušení
občanského soužití k přestupkové komisi do Náchoda. Bez výsledku. V letošním roce
byla tato kauza vysílána i ve sdělovacích prostředcích. Dle konzultace na KÚ KVHK
obec ještě požádá o prošetření ČIŽP v Hradci Králové. Obec kontaktovala i centrum
Duševního zdraví v Náchodě, budeme dále ještě jednat.

b) Komunikace směr od Kramolna čp. 140 na křižovatku Kramolna
čp. 225
Vzhledem k tomu, že tato komunikace je zapsána v katastru nemovitostí částečně jako
orná půda a částečně jako zahrada, obec v současné době podniká potřebné kroky k
převedení této komunikace do ostatní plochy – ostatní komunikace.

c) Označení autobusových zastávek
Z důvodu chybějícího označení na autobusových zastávkách, obec kontaktovala
ČSAD. Zastávky byly nafoceny a byla zaslána žádost o výměnu starého označení.

d) Pálení čarodějnic

Jako v loňském roce, tak i letos se budou konat 30. 4. 2017 čarodějnice, opět na
Krkonošské vyhlídce (louka u laviček nad deponií). Most u deponie bude už uzavřen,
komunikace je označena jako slepá ulice, na komunikace bude možné zaparkovat.

e) Informace z jednání KÚ KVHK
Zastupitelé obce se zúčastnili jednání na KÚ KVHK ohledně spolupráce při přípravě a
realizaci stavby chodníku z Kramolny na Pruty. Byla navržena smlouva o spolupráci
obce s Královéhradeckým krajem potažmo se SÚS Královéhradeckého kraje o
společném postupu při vyhotovení PD i na stavbu chodníku. Krajská komunikace je v
tomto úseku hodnocena jako nevyhovující a havarijní, a bude zařazena do plánu oprav
krajských komunikací.
Při jednání obec požadovala zařazení do plánu oprav i chodník směrem na Lhotky,
ale bylo jí sděleno, že tato krajská komunikace do plánu opravu prozatím zařazena
není. Kraj raději volí variantu, kdy oprava komunikace a výstavba chodníku probíhají
současně.
V letošním roce se bude opravovat komunikace směrem od Lhotek do Řešetovy
Lhoty.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Macháček – dotaz, zda bude studie k nahlédnutí
p. Pecold – odpověděl, že hovořil o časovém plánu, v tuto chvíli se bude připravovat a
uzavírat smlouva o spolupráci, na základě smlouvy pak SÚS a.s vybere dodavatele, který
zpracuje projekt, který obec bude moci připomínkovat. Předpoklad je do konce tohoto roku.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10)

Diskuse

Nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuse.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Odhad nákladů na vybudování příjezdové cesty do ulice Jílové

Zdrželi se: 0

3. Návrh OZV o nočním klidu č. 1/2017
4. Účetní závěrka Mateřské školy, Kramolna za rok 2016
5. Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 13.4.2017

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

13.4.2017

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

13.4.2017

Jaroslav Vlček

dne:

13.4.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

13.4.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

13.4.2017

.

U s n e s e n í číslo XXI. rok 2017
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 10. dubna 2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
XXI/1 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a
Jaroslava Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
XXI/2 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Projednání návrhu směny části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Projednání havarijního stavu propustku "U deponie"
OZV o nočním klidu
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2016
Rozpočtové opatření
Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8500853420
Žádost o vyjádření o udělení licence
Různé
Diskuse

XXI/3 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví
obce Kramolna p.č. 1931/1 (cca 270 m2), k.ú. Městská Kramolna, za pozemek ve vlastnictví
Města Náchoda p.č. 1275 (205 m2), k.ú. Městská Kramolna (viz přiložené situace), za
podmínky zřízení věcného břemene pro obec Kramolna a občany obce Kramolna pro
neomezené právo chůze a jízdy osob a techniky. Rozdíly v hodnotě budou finančně
vyrovnány.
XXI/4 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o havarijním stavu
propustku "U deponie", a pověřuje starostku k zahájení prací k odstranění havarijního stavu.
XXI/5 Zastupitelstvo obce Kramolna vydává obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna
č. 1/2017 o nočním klidu.
XXI/6 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna
za rok 2016 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 2016 ve výši 71 231,76 Kč, a to následovně: 35 615,88 Kč
do fondu odměn a 35 615,88 do rezervního fondu.
XXI/7 Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

XXI/8 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
XXI/9 Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 k pojistné
smlouvě č. 5800853420 pro pojištění podnikatelských rizik "Trend" s firmou Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, a
pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
XXI/10 Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s udělením licence k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s., Na
Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408 na linku 640 302 Náchod – Kramolna – Studnice
– Česká Skalice.
XXI/11 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

13.4.2017

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

13.4.2017

Jaroslav Vlček

dne:

13.4.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

13.4.2017

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

13.4.2017

