Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XI.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 7. srpna 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:35 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek,
Jan Pařízek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jan Pařízek
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Hydraulické příkopové rameno"
3) Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2020–2021
4) Projednání návrhu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory "NON
STOP EXPRES, s.r.o."
5) Projednání žádosti o podání dotace z MMR – rozšíření dětského hřiště Kramolna
6) Projednání Dodatku č. 1 na projektovou dokumentaci na akci "Rekonstrukce lesní
cesty, Kramolna"
7) Používání soukromého vozidla pro služební účely
8) Rozpočtové opatření
9) Různé
10) 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 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 29.7.2019. do 7. 8.2019. 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 Josefem Zeleným a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana Pařízka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana
Pařízka a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 programu:
Návrh na změnu programu:


Účelová neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek SDH pro rok 2019 jako
bod 9)

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Hydraulické příkopové rameno"
3) Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2020–2021
4) Projednání návrhu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory
"NON STOP EXPRES, s.r.o."
5) Projednání žádosti o podání dotace z MMR – rozšíření dětského hřiště Kramolna
6) Projednání dodatku č. 1 na projektovou dokumentaci na akci "Rekonstrukce
lesní cesty, Kramolna"
7) Používání soukromého vozidla pro služební účely
8) Rozpočtové opatření

9) Účelová neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek SDH pro rok 2019
10) Různé
11) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci: "Hydraulické příkopové rameno"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení, jehož realizace byla
schválena usnesením č. X/3/2019 ze dne 24.7.2019. Veřejná zakázka byla zveřejněna a lhůta
pro doručení nabídek končila 5.8.2019 v 16.00 hodin. Jednání hodnotící komise pro otevírání
obálek bylo zahájeno ten samý den ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ve lhůtě pro
podání nabídek bylo zadavateli doručeno 6 nabídek. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o
hodnocení nabídek" a návrh na vyloučení 2 uchazečů ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění
požadované technické kvalifikace a požadovaných minimálních technických parametrů
zadavatele, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky (příloha č.
2). Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nabídková cena s DPH. Jako
nejvýhodnější vyhodnocená nabídka je zastupitelstvu předkládána nabídka dodavatele
AGROTIP – Široký s.r.o., Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová, IČ: 25921355 s
nabídkovou cenou 417 450,- Kč s DPH, která splnila všechny požadavky zadávací
dokumentace. Dále je zastupitelstvu předkládán návrh usnesení o rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky o přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou,
kterým je firma AGROTIP – Široký s.r.o., Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová, IČ:
25921355. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2019 na nákup hydraulického
příkopového ramene s tím, že se sníží fin. prostředky na § 3421, pol. 6121 o 420 000,- a o tuto
částku se zvýší fin. prostředky na § 3639 pol. 6122.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o vyloučení uchazečů Rybář tech s.r.o,
Vavřinec – Suchdol 22, 679 13 Sloup, IČ: 27730000 a P&L spol. s r.o., Biskupice 206, 763
41 Biskupice u Luhačovic, IČ: 00351504 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele .
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Hydraulické příkopové rameno" uchazeči AGROTIP – Široký
s.r.o., Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová, IČ: 25921355 a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2020–2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec má uzavřenou smlouvu na dodávku zemního plynu pro obecní objekty i pro MŠ do
31.12.2019. Z tohoto důvodu byla v souladu se směrnicí obce Kramolna č. 01/2016 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu provedena poptávka na dodavatele na roky
2020–2021. Vzhledem k předpokládané ceně nižší než 299 999,- Kč bez DPH se jedná o
zakázku malého rozsahu II. kategorie. Bylo tedy osloveno celkem 5 dodavatelů, z nich podali
nabídku pouze 4 dodavatelé. Nejnižší nabídka je od firmy Pražská plynárenská, a.s., s
jednotkovou fixní cenou komodity pro roky 2020–2021 ve výši 549,– Kč/MWh. Celková
cena plnění dle smlouvy za 2 roky je 200 tis. Kč bez DPH. Zastupitelstvu je tedy předkládán
návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči
Pražská plynárenská a.s.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na dodávku zemního plynu na roky 2020–2021 uchazeči Pražská
Plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy nebo dodatku ke stávající smlouvě.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

4) Projednání návrhu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové
prostory "NON STOP EXPRES, s.r.o."
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Prostřednictvím p. Zídky požádala firma NON STOP EXPRES, s.r.o. o přehodnocení
spotřeby vodného a stočného v pronajatých prostorech na obecním úřadu. Žádost byla
projednána s nájemcem a firmou Bytherm s.r.o., která zpracovává roční vyúčtování spotřeby
energií. Větší spotřeba vody na OÚ byla odůvodněna různými akcemi a cvičením
realizovanými v prostorách OÚ. V současné době je účtováno dle zákona 8 m3 na osobu a
rok. Bylo dohodnuto, že vodné a stočné bude nadále pro firmu NON STOP EXPRES, s.r.o.
stanoveno v množství 2 m3 za kalendářní měsíc při stávajícím počtu zaměstnanců.
Zastupitelům je předkládán návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory s

firmou NON STOP EXPRES, s.r.o. ze dne 21.12.2018. Pokud bude návrh dodatku schválen,
musí být řádně vyvěšen na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro
nebytové prostory s firmou NON STOP EXPRES, s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Projednání žádosti o podání dotace z MMR – rozšíření dětského hřiště
Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO na svém zasedání dne 5.12.2018 usnesením č. II/8/2018 schválilo záměr realizace
akce "Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části" včetně podání žádosti o dotaci z
POV. Naše žádost byla zařazena mezi náhradníky. Letos bylo podpořeno v prvním kole
pouze 137 žádostí z necelého tisíce podaných. Žádost o dotaci pro rok 2020 je možné podat
na přelomu září nebo října letošního roku opět. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na
opětovné podání žádosti o dotaci na MMR.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr realizace akce "Dětské hřiště v obci
Kramolna + přidružené části" včetně opětovného podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy a rozvoje venkova 2020 Ministerstva pro místní rozvoj.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6) Projednání dodatku č. 1 na projektovou dokumentaci na akci
"Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec uzavřela Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací na akci "Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna" s firmou Ing. Kamil
Hronovský, se sídlem ve Vysokém Chvojně. V souladu s čl. IV této smlouvy firma
Hronovský žádá o prodloužení termínu zhotovení a předání díla. Do termínu předání díla,
původně stanoveného v uzavřené smlouvě nebylo možné z důvodu nedodržení správních lhůt
získat všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů a správců a dílo tedy nebylo možné ve
stanoveném termínu dokončit. V dodatku nově navrhovaný termín předání čistopisu
kompletní projektové dokumentace je do 30.11.2019.
Obci byl zároveň firmou Kamil Hronovský předložen návrh Smlouvy o postoupení
smlouvy, kterou Obec Kramolna jako Objednatel a firma Kamil Hronovský jako Postupitel se

sídlem Na Dráhách 190, 533 21 Vysoké Chvojno, IČ 68459327 uzavřeli dne 26.1.2017 a
jejímž předmětem je závazek Postupitele vypracovat pro Objednatele projektovou
dokumentaci pro stavbu "Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna". Postupitel jako dosavadní
zhotovitel má zájem postoupit Převáděnou smlouvu, tj. převést všechny práva a povinnosti z
ní vyplývající, na Postupníka, firmu Hronovský – dopravní projekce s.r.o., se sídlem
Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové. Vše bylo zasláno a
projednáno s právním zástupcem obce, který neshledal žádnou závadu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o
výkonu autorského dozoru uzavřené dne 26.1.2017 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu Dokumentace pro stavební akci" Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna" a pověřuje
starostku podpisem Dodatku č.1.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Smlouvy o postoupení
smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce lesní cesty,
Kramolna" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7) Používání soukromého vozidla pro služební účely
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem schválit v souladu se zák. č. 262/2009 Sb.
a zák. č. 128/2000 Sb. používání soukromého vozidla starostky Citroën C4 Aircross,
registrační značky 7H2 9570 pro účely služebních cest a proplácení příslušných náhrad od
1.9.2019. Souhlas s užíváním soukromého vozidla Volkswagen SPZ 6H9 8203 se ruší
k 31.8.2019.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje používání soukromého vozidla starostky
Citroën C4 Aircross, registrační značka 7H2 9570 pro účely služebních cest a proplácení
příslušných náhrad od 1.9.2019 a zároveň ruší souhlas s užíváním soukromého vozidla
Volkswagen SPZ 6H9 8203 k 31.8.2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

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

Jedná se o rozpočtové opatření č. 10/2019
Obec obdržela od celního úřadu přerozdělený poplatek za odnětí ze zemědělského půdního
fondu ve výši 160,-Kč (pol. 1334), vybrali jsme další poplatky za psy – navyšují se příjmy o
500,- Kč (pol. 1341), prodali jsme pozemky za celkem 18.000,- (§3639, položka 3111),
prodali jsme železný šrot za 2.560,- Kč (§ 3723, položka 2324),byl uhrazen kolek na návrh
na vklad při koupi pozemku od obce za 1.000,- a obdrželi jsme vrácený přeplatek od
pojišťovny za povinné ručení za prodaný traktor ve výši 140,- Kč (oboje § 6171, pol. 2324),
uhradili jsme zálohu na el. energii pro SDH 1.600,- Kč (§ 5512, pol. 5154) a pouze
přesouváme na § 6117 z rezervy do odměn volebních komisí – volby do EP – 39.000,- Kč.
Těmito úpravami dochází k navýšení finančních prostředků na účtu - položka 8115 o 20 760,Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno 29.7.2019.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela informaci od HZS Královéhradeckého kraje o možnosti požádat o
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH. V našem případě se jedná o dotaci na
školení velitelů, odbornou přípravu strojníků a nositelů dýchací techniky v celkové výši
3.200,– Kč. Starostka zmínila, že v loňském roce jsme přijali na této dotaci 4.100,– Kč.
Starostka navrhuje i přes administraci, která s dotací souvisí, zažádat, i když dotace není příliš
velká.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na odbornou přípravu, poskytované
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Nábytek na obecní úřad
Důvodem výměny nábytku v sekretariátu obecního úřadu je jeho opotřebení (jedná se o
nábytek, který je v sekretariátu od otevření obecního úřadu) a zákon o GDPR. Byly

shromážděny nabídky od 3 dodavatelů. Nábytek dodá p. Berger ze Starkoče, který předložil
nabídku s nejnižší cenou 83 500,– Kč s DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

11)

Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.35

hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zpráva o hodnocení nabídek – hydraulické příkopové rameno
3. Rozpočtové opatření č. 11
4. Rozpočtové opatření č. 10
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