Zápis č. V
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 24. června 2015
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

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

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastup. (vyhl. 37/2003 Sb. přílohy 1)
4) Účetní závěrka obce 2014
5) Závěrečný účet obce za rok 2014
6) Směrnice o finanční kontrole
7) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8) Uzavření smlouvy ASEKOL
9) Autobusová zastávka st. p. č. 79 v k. ú. Trubějov
10) Žádost o odkoupení cesty p .p. č. 60/6 v k. ú. Trubějov
11) Aktualizace povodňového plánu
12) Oprava místních komunikací
13) Dětské hřiště Lhotky
14) Strategický rozvojový plán obce
15) Schválení dodatku smlouvy s Ing. Vraným (SEA)
16) 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.
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 15. 6. 2015 do 24. 6. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 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 Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Ing. Jiřího Šrámka, zapisovatelem
Irenu Vítkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Ing. Jiřího Šrámka
zapisovatelem Irenu Vítkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

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. K návrhu programu byly vzneseny
návrhy na doplnění programu o 4 body: Změna úředních hodin červenec, srpen; Odpis pohledávky za
odpady a ze psů za rok 2015; Dodatek ke smlouvě na dodávky plynu RWE; Občanské sdružení cesta
– žádost o finanční příspěvek a stažení z programu bodu č. 7) Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastup. (vyhl. 37/2003 Sb. přílohy 1)
4) Účetní závěrka obce 2014
5) Závěrečný účet obce za rok 2014
6) Směrnice o finanční kontrole
7) Uzavření smlouvy ASEKOL
8) Autobusová zastávka st. p. č. 79 v k. ú. Trubějov
9) Žádost o odkoupení cesty p.p. č. 60/6 v k. ú. Trubějov

10) Aktualizace povodňového plánu
11) Oprava místních komunikací
12) Dětské hřiště Lhotky
13) Strategický rozvojový plán obce
14) Schválení dodatku smlouvy s Ing. Vraným (SEA)
15) Změna úředních hodin červenec, srpen
16) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2015
17) Dodatek ke smlouvě na dodávku plynu RWE
18) Občanské sdružení cesta – žádost o finanční příspěvek
19) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření č. 4
Předsedající následně seznámila zastupitelstvo s následujícím návrhem rozpočtového opatření č.
4:
RO č. 4 za měsíc květen 2015
Navyšují se výdaje o 70. 000,– Kč na oslavy výročí 600 let obce Kramolna na paragraf 3399 z
položky 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Přesun částky Kč 3.500,–
Kč z par. 6171 pol. 5194 na par. 3319 pol. 5169, jedná se o hudbu na čarodějnice. Dále se jedná o
přesuny finančních prostředků v rámci paragrafu 3429 (příspěvky spolkům) a 6171 (právní služby).
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření číslo 4.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva (vyhl. 37/2003 Sb.
přílohy 1)
Předsedající informovala o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva od 1. 4. 2015. Mění se maximální možná výše
měsíčních odměn pro zastupitele. Zastupitelstvo obce navrhuje pro neuvolněné zastupitele zachování
stávající výše odměn bez jejich navýšení.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nezvýšení odměn neuvolněných členům ZO.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Účetní závěrka obce 2014
Předsedající představila návrh:
ZO bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou Obce Kramolna k 31. 12. 2014. Účetní závěrka
představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k
rozvahovému dni. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období. Byly
předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva z přezkumu hospodaření a
inventarizační zpráva. Obec Kramolna hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši Kč
5.286.613,89. Aktiva a pasiva ve výši Kč 67.625.297,93. (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupil p. Mütsch a informoval, že mu nešlo v prohlížeči otevřít dokument, musí se
nejdřív uložit
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku obce Kramolna za rok 2014.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2014
Předsedající představila návrh:
Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2014 byl řádně vyvěšen na úřední desce od 5.6.2015 do
24.6.2015 a dálkovým přístupem od 29.5.2015 do 24.6.2015. Součástí závěrečného účtu je výkaz FIN
M–12 o plnění rozpočtu, rozvaha za období 12/2014,výkaz zisku a ztráty za období 12/2014, příloha
za období 12/2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2014 a návrh
závěrečného účtu obce Kramolna za rok 2014 a inventarizační zprávu.
Součástí závěrečného účtu obce je hospodářský výsledek MŠ Kramolna, který byl schválen ZO již
11. května 2015 spolu s účetní závěrkou PO MŠ Kramolna za rok 2014. MŠ Kramolna hospodařila v
roce 2014 se ziskem ve výši 164.726,65 Kč. Zisk tvoří z větší části úspora energie a údržby. V květnu
bylo schváleno i rozdělení výsledku hospodaření do fondů ve výši 65.890,– Kč fond odměn a
98.836,65 Kč rezervní fond. (příloha č. 4)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Směrnice o finanční kontrole
Předsedající představila návrh:

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem směrnice obce č. 01/2015 o finanční kontrole.
Jedná se o novou směrnici, která popisuje provádění vnitřní řídící i veřejnosprávní kontroly. Jedná se
o kontroly předběžné, průběžné a následné. Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují
pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce. (příloha č. 5)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Směrnici o finanční kontrole č. 01/2015"
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Uzavření smlouvy se společností Asekol, a.s.
Předsedající představila návrh:
Jak již starostka informovala na minulém zasedání, obec se přihlásila do Grantového řízení o
unifikovaný přístřešek, E–domek, z "Fondu ASEKOL". Jedná se o domek, který by měl být umístěn v
obci, a ve kterém by obec shromažďovala vysloužilé elektrozařízení. Obec byla s žádostí úspěšná,
předložený projekt splnil veškeré formální i obsahové náležitosti. Po podpisu smlouvy o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení bude přístřešek umístěn na stanovené místo nejpozději do
jednoho roku.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Dotaz pí. Králíčkové: Kde bude domek umístěn
Odpověď starostky: U hasičské zbrojnice směrem k sokolovně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr
elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení fondu ASEKOL se společností ASEKOL, a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Autobusová zastávka st. p. č. 79 v k. ú. Trubějov
Předsedající představila návrh:
Informovala, že autobusová zastávka na Trubějově st. p. č. 79 stojí na pozemku Lesů České
republiky, s.p. Ještě nedávno měly Lesy ČR, s.p. v majetku i autobusovou zastávku, kterou nechali z
listu vlastnictví vymazat. Na LV je v současné době zbořeniště. Obec eviduje autobusovou zastávku
ve svém majetku pod IČ 7 v hodnotě 3.859,– Kč. Zastávka byla vybudována v r. 1965 občany obce
Kramolna v akci Z. Lesy ČR, s.p. se nehlásí ani ke st.p.č. 79 a budou ji v současné době převádět na
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten nám stav. parcelu buď převede, nebo prodá.
Pro obec by bylo dobré mít tento pozemek v majetku a zlegalizovat autobusovou zastávku už jen z
toho důvodu, že by mohl mít zájem o koupi někdo jiný, čímž by byla existence zastávky ohrožena.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu.
V rozpravě předsedající navrhla, aby zastupitelstvo v usnesení pověřilo starostku k jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, za účelem získání předmětného pozemku do
majetku obce. Žádné další návrhy nebyly v rozpravě sděleny.
p. Teslíková Hurdálková – ÚP řeší bezúpl. převod

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že na st. p č. 79 v k.ú.Trubějov byla v roce 1965 vybudována
občany obce Kramolna autobusová zastávka, kterou eviduje v majetku obce pod IČ 7 v hodnotě
3.859,– Kč. Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, za účelem získání předmětného pozemku do majetku obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Žádost o odkoupení cesty p. p. č. 60/6 v k,ú. Trubějov
Předsedající představila návrh:
Informovala zastupitele o žádosti paní M. T. z Náchoda, na odkoupení jediné příjezdové cesty p.
p.č. 60/6 v k.ú. Trubějov v majetku obce k jejímu pozemku č. 60/4v obci Trubějov. V případě, že
nebude prodej obcí schválen, žádá paní M. T. obec o uvedení příjezdové cesty do původního stavu.
Zastupitelům je předkládán návrh usnesení, kterým zastupitelstvo obce zamítá žádost na odkoupení
příjezdové cesty p. č. 60/6 v k. ú. Trubějov. Obec následně nechá předmětný pozemek zaměřit a
rozhodne o jeho dalších úpravách.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna zamítá žádost paní M. T. z Náchoda na odkoupení příjezdové
cesty p. p. č. 60/6 v k. ú. Trubějov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10) Aktualizace povodňové plánu
Předsedající představila návrh:
Povodňový plán Obce Kramolna byl vyhotoven v roce 2007 pro část obce Trubějov. Je potřeba
zaktualizovat a doplnit o část obce Lhotky. Uvažujeme i o doplnění o tok na Kramolně okolo čističky.
Bude provedena digitalizace povodňového plánu a sesynchronizování s povodňovým plánem
Královéhradeckého kraje a s povodňovými plány ORP. Nabídka na aktualizaci od firmy EPI CS,
s.r.o., E Beneše. 274, 552 03 Česká Skalice, IČO 28854110, zastupuje Ing. P. Filipec, ve výši Kč
15.000,–. Až bude plán vypracován, bude s ním seznámena i proškolena povodňová komise
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zadání zakázky na aktualizaci povodňového plánu obce
firmě EPI CS s.r.o., E. Beneše 247, 552 03 České Skalice, IČO: 28854110, zastoupená Ing. P.
Filipcem ceně 15.000,- Kč, není plátce DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

11) Opravy místních komunikací
Předsedající informovala zastupitele o tom, že obec provedla poptávkové řízení na opravy
místních komunikací obce. Rozsah požadovaných prací a předpokládaná cena díla byly stanoveny
v rámci kontroly stavu komunikací provedené úřadem se společností Repare Trutnov, s.r.o. V rámci
poptávkového řízení byli osloveni 3 potenciální dodavatelé a obec obdržela 3 nabídky. Zastupitelům
je předkládán návrh usnesení na zadání díla uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, společnosti Repare
Trutnov, s.r.o., Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4, IČO 64824781, Kč 259. 840,– bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly položeny
následující dotazy:
Dotaz p. Šimka: Které komunikace se budou ve vesnici opravovat?
Odpověď starostky: Podle potřeby
Dotaz p. Jedličky: Jestli by bylo možné, body projednávané na zastupitelstvu vyvěsit (např. i firmy,
které se účastní výběrového řízení)
Odpověď starostky: Způsob zadávání veřejných zakázek bude řešit směrnice o veřejných zakázkách,
která se připravuje
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zadání díla na opravy místních komunikací uchazeči
Repare Trutnov, s.r.o., Mladobucká ul. 105, 547 02 Trutnov 4, IČO 64824781.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12) Dětské hřiště Lhotky
Předsedající představila návrh:
Dne 11.12.2014 byla provedena roční kontrola dětských hřišť na Kramolně, Lhotkách i Trubějově.
Hřiště na Kramolně a Trubějově vyhovují, pouze pískoviště ne (nejsou certifikovaná, nemají štítky).
Hřiště na Lhotkách – na všech herních prvcích chybí výrobní štítky (pouze jeden certifikovaný prvek).
Návrh 3x nová pískoviště se zakrytím a jeden větší herní prvek na Lhotky. Obec provedla poptávkové
řízení na dodání herního prvku a 3x pískoviště se zakrytím. Rozsah požadovaných prací a
předpokládaná cena díla byly stanoveny v rámci roční kontroly hřišť p. J. Odehnalem. V rámci
poptávkového řízení byly osloveny 3 potencionální dodavatelé a obec obdržela 2 nabídky.
Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na zadání díla uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou
82 290,- Kč bez DPH, společnosti Bonita Group Service, s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO
27738795.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly položeny
následující dotazy:
Dotaz p. Macháčka: Zda hřiště na Kramolně splňuje všechny požadavky
Odpověď zastupitelky pí. Kadavé: Hřiště na Kramolně je v pořádku, pouze nevyhovuje pískoviště
Dotaz pí. Králíčkové: Zda je dětské hřiště na Trubějově na obecním pozemku
Odpověď zastupitele p. Vlčka: Ano.
Doplnění zastupitelky pí. Novotné: Uvažujeme o oddělení obecního a soukromého pozemku.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zadání díla na 1 větší herní prvek a 3x nová pískoviště
se zakrytím uchazeči Bonita Group Service, s.r.o., Koráb 131,666 01 Tišnov, IČO 27738795.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13) Strategický rozvojový plán obce
Předsedající informovala zastupitele o tom, že obec připravuje zpracování strategického
rozvojového plánu obce a představila návrh:
Strategie je základním a výchozím dokumentem pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů obce.
Pomůže uvědomit si jasně žádoucí směry jeho vývoje a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení
klíčových problémů. ZO zvažovalo již dříve vytvoření strategického plánu a domnívá se, že obec ve
svém rozvoji by měla zůstat stále obcí. Občasné by byli oslovení v anketě. Obec obdržela nabídku od
firmy Grossman Agency z Hradec Králové ve výši Kč 50.000,– včetně DPH.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly položeny
následující dotazy:
Dotaz p. Macháčka: Zda byl v obci dříve strategický plán.
Odpověď starostky: Ano, ale byl vytvořen zhruba před 15 lety.
Dotaz pí. Králičkové: Dá se strateg. plán doplňovat a čeho se týká, do kdy by to měl být hotov?
Odpověď starostky: Podle mého názoru ano, týká se všech oblastí v obci, občané dostanou anketu,
která se zpracuje. Pokud se dnes schválí, tak zhruba do konce roku.
Dotaz p. Magnuska: Je rozdělen do několika oblastí, nejdřív anketa a potom se tvoří, zda by nebylo
jednodušší oslovit lidi z obce.
Odpověď starostky: Neví přesně, z jakých částí se strategický plán skládá, aby byl uznán, není
odborník.
Dotaz p. Magnuska: Zda není jednodušší oslovit občany, kteří by chtěli se strategickým plánem
pomoci.
Dotaz p. Mütsche: Zda by měla být anketa písemně nebo elektronicky, strategický plán by měl tvořit
někdo, kdo má s obcí něco společného.
Odpověď zastupitele p. Vlčka: Jestli to někdo umí.
Návrh p. Jedličky: Strategický plán bývá zpracováván před zpracování ÚP, tento bod by se měl
stáhnout z programu a měli by to dělat občané, např. p. J.M. Měl by se schválit záměr a vyvěsit více
bodů k tomuto bodu.
Návrh p. Mütsche: Nejdříve sestavit body, a pak teprve zadat firmě.
Návrh pí. Nývltové: Pro občany je snadnější se vyjadřovat k návrhu než k firmě. Měla by se sestavit
pracovní skupina – naše vize, kterou občan dostane do ruky a bude ji mít právo připomínkovat a
konzultovat, vstřícné gesto pro občany.
Dotaz zastupitele p. Šrámka: Jaké dáme termíny?
Dotaz p. Macháčka: Je strategický plán časově limitovaný?
Odpověď starostky: Při žádosti o dotace je obec hodnocena z hlediska strategického plánu.
Doplnění zastupitelky pí. Kadavé: Začalo by se pracovat až po prázdninách.

Doplnění zastupitele p. Šrámka: Firma by během prázdnin mohla začít zpracovávat podklady.
Odpověď starostky: Firma by měla čas si obec projít a začít.
Návrh pí. Teslíkové Hurdálkové: Dle mého názoru zpracovatel nemůže zachytit atmosféru v obci
jako občan, který zde bydlí.
Návrh p. Magnuska: Navrhuje schválit pouze záměr.
Dotaz p. Ratsama: Zda je strategický plán potřeba pouze k dotacím, nebo abychom podchytili rozvoj
obce.
Odpověď starostky: Strategický plán potřebujeme kvůli dotacím i pro rozvoj obce.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
ZO Kramolna neschvaluje nabídku firmy Grossman Agency, Hradební 1096/11, Hradec
Králové, IČO 73993221 na zpracování strategie rozvoje obce Kramolna a schvaluje záměr vytvoření
strategického plánu obce a záměr na vytvoření pracovní skupiny za tímto účelem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14) Dodatek smlouvy s Ing. Vraným (SEA)
Předsedající představila návrh:
Vzhledem k napojení koridoru I/14 v části, kde přechází do Vysokova a dále ohledně změn
provedených v připravovaném územním plánu, je nutné zadat dopracování vlivu na životní prostředí
(SEA) k veřejnému projednání. Původní návrh zpracoval Ing. Vraný, proto jsme ho požádali o
cenovou nabídku přepracování dle nového zadání. Cena přepracování činí Kč 10 000,– bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly položeny
následující dotazy:
Dotaz p. Šimka a p. Mütsche: Proč má platit obec, čí je to chyba
Odpověď starostky: dle KU KVHK není chyba ani obce Kramolna ani obce Vysokov, že koridory
přesně nenavazují, neboť ZUR KVHK je vypracována v měřítku 1:100000
Dotaz pí. Nývltové: Do ÚP obec přejímá ze ZUR kraje, buď jedna, nebo druhá obec měla špatně
zakreslený koridor. Nerozumí, proč koridory nenavazují a o jaké jiné pozemky se jedná, které se
zařazují do ÚP.
Návrh pí. Hurdálkové Teslíkové: Jediný kdo se může vyjádřit, je určený zastupitel.
Informace zastupitele p. Vlčka: Nemůže posoudit, neviděl ÚP Vysokova.
Upozornění zastupitele p. Šrámka: Nedělá se nová SEA, dělá se zpřesnění, neschvalujeme ÚP. Tato
debata je již mimo program
Doplnění zastupitelky pí. Kadavé: SEA se musí schválit, netýká se pouze koridoru, ale i pozemků,
které se vrací zpět do ÚP.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Ing. Vraným na SEA
(posouzení vlivu na životní prostředí) v částce Kč 10.000,- bez DPH a pověřuje starostku k podpisu
dodatku.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15) Změna úředních hodin červenec, srpen
Předsedající představila návrh:
V období prázdnin je kvůli čerpání dovolených navržena změna úředních hodin pouze na středu
od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin, a to pouze na středu od 8.00
– 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

16) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2015
Předsedající představila návrh:
Odpis pohledávky za odpady – osvobození dle OZV č. 2/2012 Kč 25.462,–. Slevy studentům Kč
3.450,–. Odpis pohledávky ze psů Kč 1.600,–
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok 2015 ve
výši Kč 28.912,– a odpis pohledávek ze psů pro rok 2015 ve výši Kč 1.600,–.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

17) Dodatek ke smlouvě na dodávky plynu RWE
Předsedající představila návrh:
Jedná se o dodatek smlouvy k hasičské zbrojnici na Kramolně. Průměrná roční spotřeby je 20
MWH. Současná cena Kč 979,- ceník pro rok 2016, 2017 je Kč 811,–. Úspora činí Kč 4 740,– ročně
smlouva se uzavírá na 24 měsíců.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje " Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky
plynu a dále uvedenému EIC kódu odběrného místa " s RVW Energie, s.r.o., Limuzská
3135/12, 108 00 Praha 10, IČO 49903209 a pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

18) Občanské sdružení cesta – žádost o finanční příspěvek
Předsedající představila návrh:
Starostka seznámila přítomné s prosbou občanského sdružení CESTA o příspěvek na jejich
provoz, jedná se o příspěvek na provozování dopravy klientů do zařízení. Z Kramolny využívají tuto
službu 2 klienti. Starostka navrhla částku v souladu se schváleným rozpočtem ve výši Kč 10.000,– .
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce na dopravu
hendikepovaných klientů do zařízení pro poskytování sociálních služeb Občanskému sdružení
CESTA, Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČO 48653292, ve výši Kč 10.000,– a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

19) Diskuse
Předsedající zahájil diskusi. V diskusi vystoupili tito účastníci:
Paní zastupitelka Novotná: Zda by některá organizace chtěla dát příspěvek do zpravodaje obce.
Paní starostka: AV ČR bude provádět průzkum v naší obci, žádají o zveřejnění, aby občané byli
informováni.
Paní Hurdálková–Teslíková: Námět do zpravodaje – zmínit, že se zpracovává strategický plán obce,
zda se občané chtějí vyjádřit.
Paní zastupitelka Novotná: Plánuje dávat usnesení ze ZO Kramolna do zpravodaje.
Pan Macháček: Žádal o informaci ohledně projednávaných materiálů na zastupitelstvu obce, nedostal
žádnou odpověď.
Paní starostka: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb. má určité lhůty a i přesto, že žádost
nebyla úplná, bude odpovězeno.
Pan Šimek: Jak je to s domem při vjezdu do Trubějova od Kramolny?
Paní starostka: Občan byl upozorněn, udělal úpravy ke zlepšení bezpečnosti, uvažuje o rekonstrukci
objektu.

Pan Jedlička: Zda by mohly být zveřejněny emaily zastupitelů, zda by nebylo dobré udělat dny
zastupitelů a občan za nimi mohl přijít a konzultovat, materiály budou vyvěšeny do projednání?
Paní starostka: Ať se každý zastupitel vyjádří sám, zda chce zveřejnit svůj emajl. Materiály (podklady
pro jednání zastupitelstva) se nebudou vyvěšovat.
Paní zastupitelka Novotná: K materiálům projednávaným na ZO se vyjadřují zastupitelé
Pan zastupitel Vlček: Byli zvolení zastupitelé, dostali důvěru a vyjadřují se k tomu.
Paní Králíčková: Děkuje za oslavy 600let obce.
Pan Magnusek: Přemýšlejte o emailech zastupitelů, k materiálům pro jednání ZO se vyjadřují ZO.
Paní Nývltová: Proč nevisel plakát na ZO na vývěsce u prodejny?
Paní starostka: Plakát příště vyvěsíme i na vývěsce u prodejny
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 4 za měsíc květen 2015
3) Účetní závěrka obce za rok 2014
4) Závěrečný účet obce Kramolna za ro 2014
5) Směrnice č. 1/2015 o finanční kontrole

Zápis byl vyhotoven dne: 1.7.2015
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Ing. Jiří Šrámek
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