Obec Kramolna
Zastupitelstvo

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

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

15:00 hodin
15:30 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, Alena Kadavá,
Ladislava Novotná
–
–
Alena Kadavá, Jaroslav Vlček
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtová opatření
3) Střednědobý výhled obce Kramolna období 2019, 2020
4) Mateřská škola Kramolna – rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled na období
2019, 2020
5) Schválení přijetí daru MŠ
6) Plán inventur
7) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2017
8) Volba do funkce přísedících okresního soudu
9) Projednání odměn neuvolněný členům zastupitelstva obce
10) Dodatek č. 1 – Oprava mostku U deponie
11) Různé

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 15.00 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 18. 12. 2017 do 27. 12. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jaroslava Vlčka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jaroslava
Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu.
i) Návrh na doplnění programu:


Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje – bod č. 11

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2019, 2020
Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled na období
2019, 2020
5) Schválení přijetí daru MŠ
1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Plán inventur
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna na rok 2017
Volba do funkce přísedících okresního soudu
Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce
Dodatek č. 1 smlouvy – Oprava mostku U deponie
Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje
Různé

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 20/2017 (příloha č. 2)
V rozpočtovém opatření č. 20 došlo k navýšení příjmů z daně ze závislé činnosti FO pol.
1111 o 255 000,-- Kč, dále o navýšení výdajů na pojištění traktoru ZETOR o 772 Kč pol.
5163, § 6320. Rozdílem mezi příjmy a výdaji, dojde k navýšení stavu finančních prostředků
na Bú 8115.
Rozpočtové opatření č. 21/2017 (příloha č. 3)
V rozpočtovém opatření č. 21 došlo ke zvýšení příjmů z DPH pol. 1211 o 103 000 Kč,
zvýšení daně z nemovitostí pol. 1511 o 33 000 Kč, zvýšení příjmů za odchyt psů §1014, pol.
2324 o 840 Kč, proti tomu ke zvýšení výdajů na odchyt psů §1014, pol. 5321 o 840 Kč, dále
ke zvýšení příjmů z pachtovného od AGROPROVODOV §3639, pol. 2131 o 3 904 Kč, o
zvýšení příjmů za prodej vleku §3639, pol. 3113 o 1 500 Kč, zvýšení příjmů za železo §3723,
pol. 2324 o 1 846 Kč, zvýšení výdajů na nákup klece na listí a držáku vysavače o 42 142 Kč
§3639, pol. 5137, zvýšení výdajů na opravy o 10 000 Kč §3639, pol. 5171, zvýšení výdajů na
nákup obálek na volby §6118, pol. 5139 o 16 Kč, zvýšení výdajů na poštovné za volby §6118,
pol. 5161 o 350 Kč, zvýšení výdajů na pojištění obce na rok 2018 o 24 041 Kč. Dále došlo ke
zvýšení příjmů z daně z příjmu ze závislé činnosti pol. 1111 o 110 471 Kč, o zvýšení příjmu
z daně srážkové o 10 101 Kč pol. 1113, o zvýšení příjmu z daně z PO o 72 584 Kč pol. 1121,
o zvýšení příjmu z DPH o 10 775 Kč pol. 1211, o zvýšení příjmu z pronájmu plynárenského
zařízení o 70 192 Kč pol. 2139, § 3633. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 340 824
Kč bude přijat na Bú pol. 8115.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtová opatření č. 20 a 21.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Střednědobý výhled obce Kramolna na období 2019, 2020

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec má dlouhodobý výhled od roku 2016–2020. Vzhledem k tomu, že se bude výhled
na roky 2019,2020 upravovat a nebyl schválen v ZO (dříve nebyla povinnost ze zákona), bylo
rozhodnuto vypracovat Návrh Střednědobého výhledu na období 2019,2020. Návrh byl řádně
vyvěšen na úřední i elektronické desce a po schválení bude viset na elektronické desce do
schválení nového výhledu. (příloha č .4)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kramolna
na období 2019, 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4) Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled
na období 2019, 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela od ředitelky Mateřské školy, Kramolna p. Zuzany Koubkové návrh
rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019, 2020. Oba
návrhy byla zveřejněny na úřední i elektronické desce. Starostka seznámila zastupitele s
rozpočtem na rok 2018 ve výši 759 tis. Kč, z toho dotace od obce Kramolna ve výši 619 tis.
Kč. (příloha č. 5) Zastupitelé projednali i návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který
obsahuje i dotace z MŠMT. (příloha č. 6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočet Mateřské školy, Kramolna na rok
2018. Vzhledem k tomu, že není schválený rozpočet obce Kramolna na rok 2018 a obec se
bude řídit do schválení rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno usnesením č. XXVI/4 ze dne 27.11.2017, bude mateřské škole do 15.1.2018
zasláno 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy,
Kramolna na roky 2019, 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

5) Schválení přijetí daru MŠ
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvu byl ředitelkou MŠ Kramolna předložen návrh darovací smlouvy od MUDr.
Tomáše Žďárského, praktického zubního lékaře z Dolní Radechové, IČ 72038241, na částku
2 000,00 Kč. Obdarovaný se zavazuje využít dar pro rozvoj výchovně vzdělávací činnosti
školy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola, Kramolna, od dárce MUDr. Tomáš Žďárský, praktický zubní lékař, Dolní
Radechová, IČ 72038241, ve výši 2 000,00 Kč na rozvoj výchovně vzdělávací činnosti školy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Plán inventur
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem plánu inventur, které se budou provádět k
31.12.2017. Bude zřízeno 7 dílčích inventarizačních komisí a 1 hlavní inventarizační komise.
1– dílčí inventarizační komise za: Katastr obce ve složení Jitka Kropáčková, Blanka Králová,
2–dílčí inventarizační komise za: MŠ Kramolna ve složení Alena Kadavá, Helena
Nyklíčková, 3–dílčí inventarizační komise za: Hasiči Kramolna ve složení: Jiří Maršík, Petr
Hejzlar, 4–dílčí inventarizační komise za: Hasiči Lhotky ve složení Ing. Jiří Šrámek, Petr
Hejzlar, 5–dílčí inventarizační komise za: Knihovna Trubějov ve složení Petr Hejzlar, Jan
Burdych, 6– dílčí inventarizační komise za : Závazky, pohledávky, stavy na účtech, zásoby,
ceniny, nedokončený majetek, účty 018 až 469, podrozvahové účty ve složení Jitka
Kropáčková, Blanka Králová, Ing. Jiří Šrámek, Petr Hejzlar, 7 – dílčí inventarizační komise
za: Pozemky ve složení Jitka Kropáčková, Blanka Králová. Hlavní inventarizační komise ve
složení: Jitka Kropáčková, Blanka Králová (příloha č. 7). Inventarizační zpráva za rok 2017
(souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace) bude předložena zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Plán inventur" k 31.12.2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7)

Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2017

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

Starostka následně seznámila zastupitelstvo se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření
obce Kramolna za rok 2017, který se uskutečnil 12. prosince 2017 s tím, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Obce Kramolna za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) Volba do funkce přísedících okresního soudu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Jako přísedící u Okresního soudu v Náchodě byli 24.2.2014 zvoleni zastupitelstvem p.
Miroslav Vávra, bytem Kramolna 153, paní Slavěna Ruferová a pan ing. Milan Rufer, oba
bytem Kramolna 118. Vzhledem k tomu, že jim končí mandát k výkonu funkce přísedícího u
okresního soudu, obrátil se na obec Okresní soud v Náchodě s žádostí o zvolení těchto
kandidátů do funkci přísedícího na další období (na dobu 4 let). Všichni navržení kandidáti ve
funkci přísedícího tedy již působí, vykonávají ji řádně, splňují zákonem stanovené
předpoklady pro výkon této funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovili souhlas. Dále
starostka navrhla paní Janu Hubáčkovou, Lhotky 26, nar. 14.12.1966, která s návrhem
souhlasí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě
pana Miroslava Vávru, nar. 17. 3. 1941, bytem Kramolna 153, paní Slavěnu Ruferovou,
nar. 18 .4. 1948, bytem Kramolna 118, pana ing. Milana Rufera, nar. 3. 8. 1945, bytem
Kramolna 118 a paní Janu Hubáčkovou, nar. 14.12.1966, bytem Lhotky 26.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev
územních celků, které ruší stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, s účinností
od 1. ledna 2018 se zásadně mění stávající právní úprava právních poměrů a odměňování
členů zastupitelstev obcí. Starostka navrhuje ponechat odměny zastupitelů ve stejné výši jako
doposud.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn neuvolněných
členů zastupitelstva, tedy od 1.1.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce ve výši 7 500,–– Kč, předsedů výborů obce ve výši 1 840,–– Kč a člena zastupitelstva
obce ve výši 540,-– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10)

Dodatek č. 1 smlouvy – Oprava mostku U deponie

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2017. V průběhu
prací na opravě mostku U Deponie vznikaly vícepráce i méněpráce. Soupis víceprací a
méněprací je uveden na změnovém listu stavby, který je nedílnou součástí dodatku č. 1
smlouvy. Celková částka plnění dle dodatku č. 1 je 762 270 Kč s DPH, tedy cena o cca 10
tis. Kč méně, než v původní smlouvě..
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Maršík – dotázal se, zda už jsou odstraněny značky ohledně uzavírky
pí starostka – odpověděla, že ano
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
4. 10. 2017 s firmou ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov, IĆ
05408105, na realizaci díla Oprava mostku "U DEPONIE", kterým se mění cena díla na
762 270,– Kč s DPH a pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11)

Podání žádosti o dotace z POV Královéhradeckého kraje

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem podání žádosti o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova Královéhradeckého Kraje na tyto akce: Oprava kulturních
památek v obci, Oprava střechy na Mateřské škole, Kramolna a přístřešky pro kontejnery
Kramolna, Lhotky, Trubějov (kontejnerová stání).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV
Královéhradeckého kraje Dotační titul 1 na opravu střechy Mateřské školy, Kramolna,
Dotační titul 3 opravu kulturních památek v obci a Dotační titul 5 na přístřešky a
kontejnerová stání na Kramolně, Lhotkách a Trubějově.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12)

Různé

Starostka a místostarosta popřáli všem přítomný šťastný a úspěšný rok 2018 prožitý při
pevném zdraví.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 15.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 20/2017
3. Rozpočtové opatření č. 21/2017
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kramolna na období 2019, 2020
5. Návrh rozpočtu MŠ Kramolna na rok 2018
6, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kramolna na roky 2019, 2020
7. Plán inventur k 31.12.2017

Zápis byl vyhotoven dne: 28.12.2017

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2017

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

28.12.2017

Jaroslav Vlček

dne:

28.12.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

28.12.2017

