Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XIII
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. června2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
18:38 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Alena
Kadavá, Ing. Jiří Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří
Maršík, Ladislava Novotná

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

–
Ladislava Novotná, Jiří Maršík
Irena Vítková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 5
Účetní závěrka obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Občanské sdružení cesta – žádost o finanční příspěvek
Změna úředních hodin červenec, srpen
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2016

8) Návrh na vyřazení majetku
9) Schválení záměru prodeje obecního majetku – travní traktor
10) Nabídka na odkoupení lesního pozemku
11) Různé
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 17.6. 2016do 27. 6. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Irenu Vítkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou 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 stažení bodu č. 10) Nabídka odkoupení lesního pozemku – nebyly
dodány potřené materiály (odhady) pro posouzení nabídky.
Zastupitelstvo schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 5
Účetní závěrka obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Občanské sdružení cesta – žádost o finanční příspěvek

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

Změna úředních hodin červenec, srpen 2016
Odpis pohledávky za dopady a ze psů za rok 2016
Návrh na vyřazení majetku
Schválení záměru prodeje obecního majetku – travní traktor
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření č. 5
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5 (příloha č. 2):
RO č. 5 za měsíc květen 2016
Navyšují se příjmy za pronájem sálu obecního úřadu a poplatky ze psů. Celkem ve výši 1
400,– Kč, je odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech. Dále se jedná o úpravu v rámci paragrafu 5512 o částku 6 000,– Kč nenavyšují se
příjmy ani výdaje.
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. 5.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Účetní závěrka obce za rok 2015
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila přítomné s návrhem:
ZO bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou Obce Kramolna k 31.12.2015 (příloha č. 3).
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 hospodařila v loňském roce se ziskem
ve výši Kč 5 081 058,18. Aktiva a pasiva ve výši Kč 76 648 598,28.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Kramolna za rok 2015.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2015
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2015 (příloha č 4) byl řádně vyvěšen na úřední
desce i elektronické desce od 9.6.2016 do 27.6.2016. Součástí závěrečného účtu je výkaz FIN
M–12 o plnění rozpočtu, rozvaha za období 12/2015, výkaz zisku a ztráty za období 12/2015,
příloha za období 12/2015. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kramolna za
rok 2015, inventarizační zpráva a návrh závěrečného účtu obce Kramolna za rok 2015.
Součástí závěrečného účtu obce je hospodářský výsledek její příspěvkové organizace MŠ
Kramolna, který byl schválen ZO již 18. dubna 2016 spolu s účetní závěrkou PO MŠ
Kramolna za rok 2016 (výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše za období
12/2015). MŠ Kramolna hospodařila v roce 2015 se ziskem ve výši 21 019,63 Kč. Na
dubnovém zasedání ZO bylo schváleno i rozdělení výsledku hospodaření do fondů – rezervní
fond 4 119,63 Kč, fond odměn 16 900,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2015 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5) Občanské sdružení cesta – žádost o finanční příspěvek
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Občanské sdružení Cesta zaslalo obci žádost o dotace z rozpočtu na dopravu
hendikepovaných klientů do zařízení pro poskytování sociálních služeb. Z Kramolny
využívají tuto službu 2 klienti ve věku 23 a 32 let, kteří jsou mentálně a fyzicky postiženi a
pravidelně jezdí do zařízení automobilem občanského sdružení. Starostka navrhla částku v
souladu se schváleným rozpočtem ve výši Kč 10 000,–.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce Kramolna
na dopravu hendikepovaných klientů do zařízení pro poskytování sociálních služeb
Občanskému sdružení CESTA, Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši 10 000,–
Kč, a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

6) Změna úředních hodin červenec, srpen 2016
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
V období prázdnin (červenec, srpen) 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 zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Novotná – jak to tady bude fungovat z důvodu ukončení prac. poměru pí Vítkové?
pí Kropáčková – nyní bude nová pracovnice pracovat na DPP, do září bude výběrové
řízení
pí Novotná – jak to bude s čerpáním dovolených, budete se střídat?
pí Kropáčková – ano, budeme se střídat
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu
2016, a to pouze ve středu od 8.00–12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 7 bylo schváleno

7) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2016
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Odpis pohledávky za odpady – osvobození dle OZV č. 1/2015 činí 29 849,– Kč. Slevy
studentům 3 600,– Kč . Odpis pohledávky ze psů 1 400,– Kč .
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok
2016 ve výši 33 449,– Kč , a odpis pohledávek ze psů pro rok 2016 ve výši 1 400,– Kč .
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
8) Návrh na vyřazení majetku
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Návrh na vyřazení tohoto majetku:
– kopírka CANON COPEI NP 631, Inv. č. 546, PC 48 730,– Kč, pořízena 7.3.2001
– tiskárna Minolta MQ 2530DL, Inv. č. 735, PC 10 585,– Kč, pořízena 17.12.2007

– elektrická pánev PE 15 (MŠ), Inv. č. 404, PC 43 000,– Kč, pořízena 29.8.1999
– travní traktor JN 150A, Inv. č. 684, PC 79 990,– Kč, pořízen 25. 7. 2005
Veškerý tento majetek je značně opotřebený a doporučuje se k vyřazení. Byl vypracován
odborný posudek pouze na travní traktor, který bude nabídnut k prodeji. Jeho prodejní
hodnota dle posudku činí 18 000,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vyřazení majetku dle předloženého návrhu
v celkové výši 182305,–Kč, jedná se o majetek s inventárními čísly 546, 735,404, a 684.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
9) Schválení záměru prodeje obecního majetku – travní traktor
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Informovala o záměru obce prodat movitý majetek – travní traktor JN 150A, IČ 684,
pořízen dne 25. 7. 2005 s pořizovací cenou 79 990,– Kč. Traktor je opotřebený, ale podle
posudku je zřejmé, že dostával pravidelnou péči a údržbu všech mechanických částí a motoru.
Odborný posudek navrhuje prodejní hodnotu stroje 18 000,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Šrámek – jak to proběhne, bude nějaká dražba
p. Pecold – bude obálková metoda
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje travního traktoru JN 150A, Inv.
č. 684, pořizovací cena 79 990,– Kč, datum pořízení 25. 7. 2005. Minimální prodejní cena je
18 000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10)

Různé

a) Dne 28.6.2016 proběhne schůzka obcí Kramolna, Vysokov a DI PČR Náchod ohledně
komunikace Kramolna – Vysokov
b) Dne 16.6.2016 bylo otevírání obálek zadávacího řízení na akci "Výměna střešní krytiny
na budově obecního úřadu v obci Kramolna" a nyní probíhá hodnocení.
c) Informace ke sportovišti na Lhotkách. Byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na
profilu zadavatele na stránkách obce a byly obeslány 3 firmy.

d) Starostka přítomné informovala, že obec bude muset podle zákona č. 406/2000 Sb. zadat
zpracování a vystavení průkazů energetické náročnosti u tří obecních budov. Jedná se o
budovu OÚ, MŠ a Hasičské zbrojnice Kramolna. (plocha větší než 250 m2)
e) Situace ohledně uzavírky v Náchodě – starostka informovala ohledně uzavírky, která bude
od Slavie k Čedoku – I. etapa. II etapa bude od Čedoku k Ameteku. Bude se opravovat
komunikace i chodníky. Akce by měla být zahájena 18.7.2016 a měla by trvat do konce
listopadu. Dodavatelská firma bude mít svůj web, kde budou o všem podrobné informace.
Odkaz na tento web bude na stránkách obce.

11)

Diskuse

Předsedající zahájil diskusi. V diskusi vystoupili tito účastníci:
p. Pecold – SPRO – dotazníky jsou zatím v zapečetěných urnách. Celkem rozdáno 881
dotazníků, odevzdalo 167 lidí, odevzdáno cca 19%, několik obálek přišlo pozdě nebo byly
vhozeny do schránky. I tyto obálky jsou zapečetěné.
pí Kadavá – firma na střechu se nevybrala? Rozhodující byla nejnižší cena.
p. Pecold – jako členové komise nemůžeme hovořit o probíhajícím hodnocení.
p. Lukáš – které firmy byly obeslány na zakázku "sportoviště Lhotky"?
p. Pecold – firmy jsou uvedeny na našem webu, dnes v 7 hod ráno se VZ zveřejnila a
firmy byly písemně obeslány.
p. Pavel – proč se dělá výběrové řízení touto formou, proč není výběrové řízení otevřené?
p. Pecold – výběrové řízení je otevřené, do výběrového řízení se může přihlásit kterákoli
firma, proto je VZ zveřejněna na profilu
p. Pavel – a z jakého důvodu je osloveno 7 firem?
pí Kropáčková – v souladu se směrnicí o VZ jsou osloveny 3 firmy
p. Pavel – a jaké budou další kroky
p. Pecold – do 15.7.2016 je podání nabídek a 15.7.2016 bude otevírání obálek
p. Lukáš – jediné kritérium je cena?
pí Kropáčková – ano
p. Pavel – kdo je v hodnotící komisi na sportoviště Lhotky?
pí Kropáčková – hodnotící komise byla schválena na minulém zastupitelstvu. V hodnotící
komisi jsou: p. místostarosta, p. Šrámek, pí Hrochová a já
pí Novotná – proč byla dokumentace na střechu zpoplatněna částkou Kč 1 800,–?
pí Kropáčková – pokud ji chtěl někdo v papírové formě, tak byla zpoplatněna, firma s tím
měla náklady
pí Kadavá – myslela jsem, že je rozhodující cena, a pokud tam jsou nějaké nedostatky, tak
se automaticky vyřadí
p. Pecold – zatím Vám k tomu nemohu víc říct
p. Mutch – mluvili jste o třech zakázkách

p. Pecold – hřiště, konvektomat, střecha
p. Mutch – nekomunikovali jste s policií ČR o umístění radaru, je zde vidět zvýšený
provoz
pí Kropáčková – komunikujeme s DI PČR
p. Lukáš – křižovatka Lhotky, auta tam jezdí také rychle
p. Mutch – dotaz, se neuvažuje o opravě vozovky směrem do Studnice
pí Kropáčková – zašleme žádost na krajský úřad ohledně opravy vozovky
p. Pecold – pokud máte další připomínky k silnici, tak je posílejte.
pí Kropáčková – můžete posílat přímo mně a já to pošlu na kraj, nebo si můžete zaslat
sami na KU
pí Ratsamová – dotaz k SPRO – jak to bude s dalším postupem tvorby?
p. Pecold – po 11.7. se sejdeme s prac. skupinou ke spočítání dotazníků a následně
připravíme podklady pro vyhodnocení, které by sloužilo jako podklad pro další analýzu
pí Ratsamová – při otevírání obálek budete vy a zástupci pracovní skupiny?
p. Pecold – předpokládám, že ano, domluvíme se
p. Mutch – zda by nestálo za to poděkovat občanům za vyplnění dotazníků, např. na
internetu, zda by nemohly být aktualizovány webové stránky
p. Pavel – pracovní skupina je uzavřená skupina nebo je přístupná pro občany?
p. Pecold - pracovní skupina je pro občany přístupná
p. Pavel – kdy se sejde pracovní skupina
p. Mutch – širší pracovní skupina se schází samostatně, je tvořena z řad dobrovolníků,
užší pracovní skupina je tvořena ze spolků
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.38 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Účetní závěrka obce za rok 2015
4. Závěrečný účet obce za rok 2015

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2016

Zapisovatel:

Irena Vítková

dne:

30.6.2016

Ověřovatelé:

Ladislava Novotná

dne:

30.6.2016

Jiří Maršík

dne:

30.6.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

30.6.2016

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

30.6.2016

