Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXIX.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 11. dubna 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19:30 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtová opatření
Projednání hospodaření obce za rok 2017
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2017
Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní
Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu a veřejnoprávní
smlouvy
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Zpráva inventarizační komise za rok 2017
Prodejna potravin Kramolna čp. 145
Žádosti o změnu ÚP
Projednání žádostí o finanční dary
Akce "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna" – zrušení VŘ a vypsání nového
VŘ
Projednání smlouvy o výpůjčce na akci "Místo pro přecházení přes silnici III/3036
Kramolna"
Informace k podání žádostí o dotace na opravu pomníku
Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

16) Směna obecního pozemku p.č. 218/2, k.ú. Lhotky
17) Různé
18) 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 2. 4. 2018 do 11. 4. 2018. 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 Jiřím Maršíkem a Ing. Jiřím Šrámkem.
Proti zápisu podala námitky zastupitelka pí Kadavá, že zápis je neúplný, námitky zaslala
starostce včas emailem 1. dubna 2018.
Starostka odpověděla, že žádné námitky nečetla, ale že se podívá do pošty v PC a vyzvala
pí. Kadavou, zda má námitky s sebou, že je může zastupitelstvo posoudit na zasedání.
pí Kadavá odpověděla, že je má v mobilu
p. Pecold –sdělil, že pí Kadavá může navrhnout projednání námitek jako další bod
programu jednání
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 byly podány
následující návrhy na změnu nebo doplnění programu.

i) Návrhy na změnu programu:


Starostka Jitka Kropáčková navrhla vyřazení bodu č 16 Směna obecního pozemku
p.č. 218/2, k.ú. Lhotky a zařazení nového bodu Smlouva na dodávku elektřiny jako
bod č. 16.



Zastupitelka Alena Kadavá navrhla zařazení nového bodu Projednání varianty
umístění obchodu do jiných prostor, než je nemovitost Klugarových.



Zastupitelka Ladislava Novotná navrhla zařazení nového bodu Návrh změny
jednacího řádu – změna archivování nahrávek do dalšího zastupitelstva

O navržených bodech programu bylo hlasováno samostatně s tímto výsledkem:


Vyřazení bodu č. 16) Směna obecního pozemku p.č. 218/2, k.ú. Lhotky
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.


Návrh na zařazení nového bodu Smlouva na dodávku elektřiny jako bod 16
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.


Návrh projednání varianty umístění obchodu do jiných prostor, než je nemovitosti
Klugarových
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 3

Proti návrhu: 1

Zdrželi se: 3

Návrh nebyl přijat.


Návrh změny jednacího řádu – změna archivování nahrávek do dalšího
zastupitelstva
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat.
Následně bylo hlasováno o programu jako celku s přijatými změnami:
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtová opatření
Projednání hospodaření obce za rok 2017
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2017
Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní
Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu a veřejnoprávní
smlouvy
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy
Zpráva inventarizační komise za rok 2017
Prodejna potravin Kramolna čp. 145

10) Žádosti o změnu ÚP
11) Projednání žádostí o finanční dary
12) Akce "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna – zrušení VŘ a vypsání nového
VŘ
13) Projednání smlouvy o výpůjčce na akci "Místo pro přecházení přes silnici
III/3036 Kramolna"
14) Informace k podání žádostí o dotace na opravu pomníku
15) Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
16) Smlouva na dodávku elektřiny
17) Návrh na změnu jednacího řádu
18) Různé
19) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (příloha č. 2)
Navyšují se příjmy za odnětí zemědělské půdy 220,– Kč pol. 1334, vstupné dětský
karneval 690,– Kč § 3399, pol. 2111, sběr a svoz elektrozařízení 250,– Kč, § 3721, pol. 2324,
vratka za předplatné sbírek zákonů Kč 9 110,– Kč § 6171, pol. 2324, příjmy z prodeje
pozemků ve výši 60 000,– Kč a zároveň se tím zvyšuje stav finančních prostředků na ZBÚ
pol. 8115. Navyšují se výdaje na PD na místo pro přecházení Kramolna o 21 780,– Kč. §
2223, pol. 6121, věcné břemeno o 12 200,– Kč, par. 3639, pol. 5122, nákup kolků 2200,– Kč
§ 6171, pol. 5361, ostatní neinvestiční výdaje o 60,– Kč § 6409, pol. 5909, které se hradí z
finančních prostředků na ZBÚ pol. 8115. Dále se navyšují příjmy z převodů z rozpočtových
účtu do poklady § 6330, pol. 4134 o 21 488,– Kč a § 6330, pol. 4138 o 127 000 na ZBÚ,– a
zároveň navyšují výdaje z převodů vlastním rozpočtovým účtům z pokladny § 6330, pol.
5345 ve výši 127 000,– Kč a § 6330, pol. 5348 ve výši 21 488,– Kč ze ZBÚ.. Dále se upravují
náklady na volbu prezidenta ČR – zvyšují se výdaje § 6118, pol. 5019 refundace mezd 3
172,– Kč, § 6118, pol. 5021 odměny členů OVK 43 571,–Kč, § 6118, pol. 5039 refundace
pojištění členů OVK 1 079,– Kč, § 6118, pol. 5139 nákup materiálu 1808,– Kč, § 6118 pol.
5161, poštovné 350,– Kč, § 6118, pol. 5164 nájemné 6 000.- Kč, § 6118, pol. 5169 služby
(stravné) 6 552,– Kč, § 6118, pol. 5171 oprava 992,– Kč, § 6118, pol. 5173 cestovné 2199,–
Kč, o všechny náklady s § 6118 se ponížily náklady na rezervě § 6118, pol. 5901. Ostatní
úpravy rozpočtu jsou v rámci paragrafu 3111 ve výši 3 300,– Kč (revize) a paragrafu 3726 ve
výši 47 190,– Kč (zprac. žádosti o kompostéry).
Rozpočtové opatření č. 1/2018 schváleno starostkou 20.2.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 (příloha č. 3)
Navyšují se příjmy za kopírování 210,– Kč § 6171, pol. 2111, a za přijaté náhrady na
vklad do KN 1 000,– Kč § 6171, pol. 2324, zároveň se zvyšuje stav finančních prostředků na
ZBÚ pol. 8115. Dále se navyšují příjmy z převodů z rozpočtových účtů do pokladny § 6330,
pol. 4134 o 41 495,– Kč a § 6330, pol. 4138 o 38 000,– Kč na ZBÚ a zároveň se navyšují
výdaje z převodů vlastním rozpočtovým účtům z pokladny § 6330, pol. 5345 ve výši 38

000,– Kč a § 6330, pol. 5348 ve výši 41 495,– Kč ze ZBÚ. Dále se navyšují příjmy z daně z
příjmů právnických osob za obce pol. 1122 ve výši 37 810,– Kč a navyšují se i výdaje na
platbu této daně § 6399, pol. 5365 ve výši 37 810,– Kč. Ještě se v rámci § 6118 volby
prezidenta ČR přeúčtovávaly příjmy (dotace) ve výši 68 943,– Kč pol. 4111 s UZ a
nespecifikovaná rezerva ve výši 3 040,– Kč pol. 5901 s UZ
Rozpočtové opatření č. 2/2018 schváleno starostkou 29.3.2018.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy .
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládaná rozpočtová opatření č.
1/2018 a 2/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání hospodaření obce za rok 2017
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec Kramolna hospodařila v loňském roce podle výkazu FIN k 31.12.2017 takto: příjmy
ve výši 13 989501,47 Kč a výdaje ve výši 11 276 303,36 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve
výši 2 713 198,11 Kč se připočetl k zůstatku běžného účtu za rok 2016, který celkem činí 32
383 018,41 Kč. Přehled některých výdajů v roce 2017: využití volného času dětí a mládeže –
hřiště Lhotky a Kramolna 1 078 287,07 Kč, doplatek nákupu pozemků u ČOV 2 250 000,–
Kč, dotace MŠ Kramolna 606 000,– myčka, pracovní stůl a houpačka do MŠ 142 319,– Kč,
oprava dešťové kanalizace na Trubějově ve výši 333 497,– Kč, svoz komunálního odpadu za
rok 2017 ve výši 740 813,22. ZO vzalo hospodaření obce Kramolna za rok 2017 na vědomí.
Výsledek hospodaření se bude schvalovat v rámci závěrečného účtu až po provedení auditu,
který proběhne v květnu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí hospodaření obce Kramolna za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Kramolna za rok 2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna za rok 2017
(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 98 578,38
Kč. Zisk tvoří z větší části úspora energií – plynu. Obec obdržela žádost od ředitelky mateřské
školy o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 – 50 % , tj. 49 289,19 Kč do rezervního

fondu a 50 %, tj. 49 289,19 do fondu odměn. Fond odměn bude využit na pokrytí platů
(pokud by nestačil normativní rozpočet z kraje, nebo na odměny zaměstnanců školy).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za
rok 2017 a v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení výsledku hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za rok 2017 ve výši 98 578,38 Kč, a to následovně: 49 289,19 Kč
do rezervního fondu a 49 289,19 Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Změna příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vzhledem k tomu, že účetní obce byla od 5.2.2018 v pracovní neschopnosti a v této době
požádala i o rozvázání pracovního poměru dohodou, bylo nutno zabezpečit po účetní stránce
chod obce a s tím spojené všechny účetní operace, protože účetní od roku 2018 vedla pouze
pokladnu. Z toho důvodu jsou na dobu určitou, do nástupu nové účetní, navrženy následující
změny: Změna příkazce operace, kterým bude místostarosta Ing. Bohumil Pecold a jeho
zástupcem předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Šrámek, zároveň jejich podpisové vzory jako
osoby odpovědné za účetní případ. Pro přezkušování účetních dokladů je pak navržen
předseda finančního výboru Jaroslav Vlček. Správcem rozpočtu a hlavní účetní pak Jitka
Kropáčková. Předpoklad nástupu nové účetní je od 2. května 2018 na základě výběrového
řízení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje na dobu určitou, do nástupu nové
účetní, podpisové vzory Ing. Bohumila Pecolda jako příkazce operace a osoby odpovědné za
účetní případ a Ing. Jiřího Šrámka, předsedy kontrolního výboru, jako jeho zástupce po
dobu nepřítomnosti. Pro přezkušování účetních dokladů schvaluje zastupitelstvo předsedu
finančního výboru Jaroslava Vlčka a jako správce rozpočtu a hlavní účetní Jitku
Kropáčková. Podpisové vzory budou doplněny do přílohy č. 2 Směrnice č. 01/2015 k
finanční kontrole od 1.1.2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu a
veřejnoprávní smlouvy
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, obec, která nemá na svém
území zřízenou základní školu, zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole
zřizované jinou obcí, a to po dobu devíti školních roků. Proto je zastupitelům předkládána ke
schválení dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola, Náchod Komenského 425, uzavíraná mezi obcí Kramolna a
Městem Náchod. (viz příloha č. 5). V létě loňského roku obec Kramolna požádala Město
Náchod o vytvoření společného školského obvodu, který by se týkal ZŠ Komenského. V
lednu letošního roku byla obec pozvána na jednání spolu s obcí Dolní Radechová. Obcím bylo
sděleno, že město určuje jako spádovou školu ZŠ T. G. Masaryka. Obě obce s tímto návrhem
nesouhlasily vzhledem k umístění této školy, dopravě přes celé město a bezpečnosti dětí. Obě
obce nabídly městu, že budou přispívat na žáka finanční částkou. S touto nabídkou město
souhlasilo. Zastupitelstvu je proto předkládána ke schválení i veřejnoprávní smlouva o
zabezpečení výdajů souvisejících se zajištěním podmínek základního vzdělávání pro žáky z
obce Kramolna v ZŠ Náchod Komenského 425, ze které vyplývá, že obec uhradí městu
výdaje ve výši 3 300,– Kč za každý školní rok docházky připadající na každého žáka s místem
trvalého pobytu na Kramolně, který nově od 1.9.2018 nastoupí na ZŠ Komenského. (viz
příloha č. 6).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – sdělil, že dohoda je sepsána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
p. Hrebik – dotázal se, zda to v dnešní době není zbytečné
p. Pecold – odpověděl, že obec je povinna zajistit školský obvod ze zákona
p. Novotná – sdělila, že je to dobře, že se dohoda uzavře
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předloženou dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod
Komenského 425 a pověřuje starostku podpisem dohody.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o
zabezpečení výdajů souvisejících se zajištěním podmínek základního vzdělávání pro žáky z
obce Kramolna v ZŠ Náchod, Komenského 425, pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vzhledem k tomu, že obec schválila Dohodu s Městem Náchodem o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Komenského 425,
547 01 Náchod, je nutné ještě schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část

společného školského obvodu základní školy. Vyhláška musí být po schválení vyvěšena na
úřední i elektronické desce a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Obec musí
informovat o tomto kroku a schválené OZV Ministerstvo vnitra ČR. Zastupitelstvu je proto ke
schválení předkládán návrh OZV č. 1/2018 (viz příloha č. 7). Text vyhlášky vychází z návrhu
MV ČR.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) Zpráva inventarizační komise za rok 2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Inventarizace proběhla řádně k 31.12.2017 dle plánu inventur, podklady byly připraveny a
ověřeny na skutečnost. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Inventarizační komise doporučuje majetek k vyřazení dle přílohy č. 1 inventarizační zprávy.
K vyřazení se jedná o opotřebovaný majetek v celkové hodnotě 121 741,54 Kč. Všichni
zastupitelé zprávu obdrželi a byli s ní seznámeni. Inventarizační zpráva je přílohou zápisu č.
8.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2017 a
vyřazení opotřebovaného majetku dle přílohy č. 1 inventarizační zprávy ve výši 121 741,54
Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Prodejna potravin Kramolna čp. 145
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce Kramolna svým usnesením č. XXVIII/15ze dne 12.2.2018 schválilo
záměr nákupu nemovitosti čp. 145 na st. parcele č. 125, včetně pozemku p.č. 3/2, vše k.ú.
Kramolna a pověřilo starostku k jednání o koupi a návrhu kupní smlouvy. Na základě tohoto
usnesení je zastupitelstvu předložen k projednání návrh Kupní smlouvy, kde předmětem
koupě je:
– budova občanské vybavenosti - prodejna s 2bytovými jednotkami
– pozemek parc. č. St. 125 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
– pozemek 3/2- trvalý travní porost o výměře 711m2

– venkovní úpravy (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, oplocení, zpevněné plochy,
schodiště)
– vybavení objektu včetně prodejny dle soupisu, který je nedílnou součástí kupní
smlouvy
Celková kupní cena za předmět koupě je 4 000 000,- Kč. Dle informace z finančního úřadu
obec daň z nabytí nemovitosti neplatí. Podkladem pro stanovení kupní ceny byl znalecký
posudek Ing Pavla Bečičky, znalce z oboru stavebnictví, vodního hospodářství, ekonomiky,
bytem Zelená 695, 552 03 Česká Skalice (viz příloha č. 9), předložený majiteli manželi
Klugarovými, který ocenil nemovitost na 6 240 000,– Kč. Dalšími podklady pak byly dva
znalecké posudky pro stanovení ceny v místě obvyklé, které si nechala zpracovat Obec
Kramolna. Prvním je znalecký posudek realitní kanceláře REALITY EU NÁCHOD s r.o.,
který stanovil cenu v místě obvyklou na 3 000 000,- Kč s tím, že v této ceně není zohledněna
možnost obce čerpat dotační tituly na údržbu a obnovu majetku obce, což by dle realitní
kanceláře velmi výrazně zvýšilo cenu objektu. Druhým je znalecký posudek od pana Karla
Špačka, znalce v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování
nemovitostí, stavebnictví – stavby obytné, bytem Kramolna č.p. 46, 547 01 Náchod, který
stanovil obvyklou cenu tržní v čase a místě těchto nemovitostí v částce 3 000 000,– Kč, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, který zajišťuje podporu pro poskytování služeb v obci,
doplňuje její celkovou vybavenost a je součástí jejího dlouhodobého strategického plánu
rozvoje, včetně získání dvou vyhovujících bytových jednotek, považuje znalec pro jednání
zastupitelstva obce doporučit možnou tržní cenu až do výše její věcné hodnoty, tj. hodnoty,
která by byla třeba k vybudování stejné nemovitosti v současné době po odpočtu opotřebení,
až do maximální výše 5 000 000,– Kč.
Hlavním důvodem, proč má obec zájem na zakoupení uvedené nemovitosti, je možnost
zajištění dalšího poskytování důležité služby občanům obce (službu veřejnosti), kterým
provoz prodejny v obci Kramolna v dnešní době je. Ne všichni občané totiž denně dojíždějí
do zaměstnání do okolních měst a mají tedy možnost si zajistit nákup tam. Navíc obec koupí
získá dvě bytové jednotky, které mohou být případně využity jako startovací nebo sociální či
krizové byty pro občany obce. Vzhledem k výše uvedenému je tedy zastupitelům předkládán
návrh na schválení uvedené nemovitosti v celkové ceně 4 000 000,- Kč a pověření starostky
podpisem kupní smlouvy
Pokud obec nemovitost koupí, pak by nejdříve v objektu chtěla vyměnit zdroj tepla z kotle na
tuhá paliva na plynový kotel. Dle vyjádření odborníka výměna kotle, podružný plynoměr,
nová měřidla v bytech bude stát cca 150 tis. bez DPH.
Pokud zastupitelstvo schválí navržené rozhodnutí o nákupu, je potřeba dále schválit
rozpočtové opatření č. 3/2018 o navýšení výdajů na nákup nemovitosti o 4 mil. Kč § 3613
pol. 6121, 6130, 5137 a rezervy (platby energií, opravy atd.) ve výši 350 tis. Kč.§ 3613 pol.
5901, které se budou hradit z prostředků obce na ZBÚ pol. 8115. (příloha č. 10)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – sdělil, že s předloženým návrhem souhlasí
pí Kadavá – dotázala se, zda jsou přítomni prodávající
pí starostka – odpověděla, že byli informováni přes zástupkyni realitní kanceláře. Byla
zvána i zástupkyně realitní kanceláře i současný nájemce obchodu potravin. S nájemcem
potravin byla uzavřena předběžná dohoda o provozování prodejny potraviny až na dalších 10
let, pokud obec prodejnu zakoupí.

pí Novotná – dotázala se, v jaké hodnotě by se pronájem pohyboval
pí starostka – odpověděla, že částka pronájmu bude stanovena ve smlouvě, která se bude
projednávat na zastupitelstvu obce
pí Kadavá – dotázala se na budoucí investice do prodejny
pí starostka – odpověděla, že se zúčastnila schůzky s firmou, která se zabývá zpracováním
žádostí o dotace a celou činností okolo dotací, a na podzim letošního roku se má otevírat
program na zateplení budov. Pokud stihneme připravit projektovou dokumentaci, mohli
bychom požádat o dotaci na kompletní zateplení budovy.
pí Kadavá – dotázala se, zda došlo ještě k nějakému jednání ohledně ceny nemovitosti
pí starostka – odpověděla, že ne. Cena dle realitní kanceláře byla již v únoru cenou
konečnou. Byly provedeny soupisy majetku, které jsou přílohou kupní smlouvy, dle
požadavku zastupitelstva.
pí Kadavá – dotázala se, zda obec má výpis z katastru nemovitostí
p. Pecold – výpis z KN si obec může pořídit sama na internetu
pí Kadavá – dotázala se, zda pozemek vedený jako trvalý travní porost kolem prodejny je
skutečně veden ve výpise z KN jako trvalý travní porost
p. Pecold – požádal přítomného p. Špačka (odhadce) o odpověď
p. Špaček – odpověděl, že je to bráno jako přímá součást objektu, prakticky je cena jako
stavební pozemek.
pí Kadavá – sdělila, že je cena pozemku 520,– Kč/1m2
p. Špaček – odpověděl, že je to zasíťovaný pozemek v centru obce, a cena 520,– Kč se
pohybuje na dolní hranici odhadu
pí Kadavá – dotázala se, co je míněno venkovními úpravami
pí starostka – odpověděla, že jsou to všechny přípojky od domu na hranici pozemku
(kanalizační, vodovodní, plynová, elektro), schodiště, zpevněné plochy
p. Špaček – doplnil, že největší položkou ve venkovních úpravách je rampa
Další návrhy nebyly sděleny. Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup nemovitosti – budova občanské
vybavenosti – prodejna s 2 bytovými jednotkami na Kramolně čp. 145 , pozemek parc. č. st.
125 , pozemek p.č. 3/2, venkovní úpravy(vodovod, kanalizace, elektro, plyn, oplocení,
zpevněné plochy, schodiště, vybavení objektu), vše v k.ú. Kramolna, dle předloženého
návrhu kupní smlouvy za celkovou kupní cenu ve výši 4 000 000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Po skončení hlasování požádala o slovo zastupitelka Ladislava Novotná. Po udělení slova
následně sdělila, že není proti koupi prodejny, jak se prý mezi občany povídá, ale že pouze
chtěla, aby se prodejna koupila za co nejnižší cenu. Myslí se, že cílem zastupitelů je, že pokud
se kupují takovéto věci, měli by se kupovat za co nejlepší cenu pro obec.

Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10)

Žádosti o změnu ÚP

Předsedající v úvodu k tomuto bodu sdělil, že z důvodu střetu zájmů, kdy jedním
z žadatelů o změnu ÚP je jeho příbuzný, nebude navrhovat usnesení a zdrží se hlasování.
Následně předal řízení jednání ZO pro tento bod starostce. Starostka následně seznámila
zastupitelstvo s návrhem:
Na obecní úřad byly doručeny 3 podněty na pořízení změny územního plánu. Jedná se o
podnět p. Pavla Pecolda, pozemek p.č. 226/4 (trvalý travní porost), k.ú. Kramolna, p. Jana
Véle, pozemek p.č. 169/2 (ovocný sad), k.ú. Trubějov a p. Pavla Krištofa, pozemek p.č. 299
(orná půda), k.ú. Kramolna. Aktuálně v souladu s ustanoveními § 46 zákona č. 183/2006 Sb.
(Stavební zákon) probíhá posouzení úplnosti podaných návrhů a jejich souladu s právními
předpisy a vydání stanoviska MěÚ Náchod, odboru výstavby a územního plánování.
Zadavatelé budou vyrozuměni o výsledku a v případě nedostatků vyzváni k jejich odstranění.
Splní-li návrhy všechny stanovené náležitosti, pořizovatel je posoudí a se svým stanoviskem
bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pavel Pecold – dotázal se, co se tedy dnes bude řešit
pí starostka – odpověděla, že dnes to pouze zastupitelstvu předkládá, aby tuto informaci
vzalo na vědomí
p. Pavel Pecold – sdělil, že jeho žádost byla projednána již před podáním žádosti na obec
na stavebním úřadu, a že stavební úřad neměl námitky
pí starostka – odpověděla, že obec musí postupovat podle zákona
pí Novotná – požádala, o zaslání žádostí
pí starostka – odpověděla, že žádosti zašle
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky k podaným
návrhům na změnu územního plánu obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Následně starostka předala slovo místostarostovi ing. Bohumilu Pecoldovi a pověřila ho
řízením jednání.

11)

Projednání žádostí o finanční dary

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

Obec obdržela 2 žádosti o poskytnutí finančního daru. Jedná se o žádost p. Jaroslava
Štěpána na finanční dar na pokrytí nákladů v souvislosti s účastí na významném
mezinárodním vědeckém projektu prehistorické plavby. Pan Štěpán nabízí následně
uspořádání besedy o této akci a knihu do obecní knihovny, která následně vyjde i s filmem
jako součást celého projektu. Dále se jedná o žádost Bc. Tomáše Magnuska, ředitele Společné
cesty – z.s. o poskytnutí příspěvku na zajištění sociální služby osobní asistence.
Zastupitelstvo obce je předkládán návrh na schválení poskytnutí finančních darů v následující
výši:
–

Jaroslav Štěpán, bytem Kramolna 61 ve výši 2 000,- Kč

–

Společné cesty – z.s, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČ 26597063 ve výši
3 000,- Kč

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Kadavá – sdělila, že je škoda, že Společné cesty nesdělily, za kolika lidmi jezdí a že
pan Magnusek z Kramolny nepřišel osobně. Navrhla zvýšit finanční dar p. Štěpánovi 5 tis.
Kč
pí starostka – sdělila, že obec již platí za sociální služby MěSSS Marie
pí Novotná – dotázala se, zda Společné cesty budou prezentovat třeba ve zpravodaji
pí starostka – odpověděla, že se o tom v dopise nezmínily
předsedající – požádal zastupitele o případný návrh změny předloženého usnesení
pí Novotná a pí Kadavá – navrhují změnu usnesení, kdy finanční dar pro pana Štěpána
bude ve výši 3 tis. Kč
Další návrhy nebyly sděleny. Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o
jednotlivých návrzích finančních darů samostatně:
Návrh usnesení č. 14a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících finančních darů
z rozpočtu obce:
– a) finanční dar pro Jaroslava Štěpána, bytem Kramolna 61 ve výši 3 000,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14a) bylo schváleno
Návrh usnesení č. 14b)
– b) finanční dar pro Společné cesty – z.s, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČ
26597063 ve výši 3 000,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 1

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14b) bylo schváleno.

12) Akce "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna" – zrušení VŘ a
vypsání nového VŘ
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení, které proběhlo 21.3.2018.
Bohužel i přes příslib obeslaných firem, že nabídky budou včas dodány, nebyla bohužel
dodána nabídka žádná. Proto starostka žádá zastupitelstvo o zrušení VŘ a schválení realizace
veřejné zakázky nové a jmenování hodnotící komise: Jitka Kropáčková (člen komise, Ing. Jiří
Šrámek ((náhradník), Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník), Ing. David
Plíštil Ph.D., MBA, MSc. (člen komise), Ing. Jitka Plíštilová (náhradník), Tereza Hejlová
(náhradník), Ondřej Šimek (náhradník), Eva Vojtěchová (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení realizace veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna" a zároveň schvaluje realizaci
nové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení kompostérů pro obec
Kramolna"– nová a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA, MSc. (člen komise), Ing. Jitka Plíštilová
(náhradník), Tereze Hejlová (náhradník), Ondřej Šimek (náhradník), Eva
Vojtěchová (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

13) Projednání Smlouvy o výpůjčce na akci "Místo pro přecházení přes
silnici III/3036 Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvu byla ke schválení předložena smlouva o výpůjčce mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje p.o. a Obcí Kramolna, (viz. příloha č..11). Jedná se o výpůjčku části
pozemkové parcely p. č. 276/1 pod plánovaným místem pro přecházení o ploše 105 m2, která
je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Místo pro přecházení se buduje z hlediska
bezpečnosti občanů.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předložený návrh smlouvy o výpůjčce mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o., IČ 70 94 79 96 a Obcí Kramolna a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

14)

Informace k podání žádosti o dotace na opravu pomníku

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo dne 12.2.2018 schválilo podání žádosti na opravu kulturních památek z
programu Ministerstva zemědělství, Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny. Dne 15.2.2018 obec obdržela zprávu, že finanční limit u tohoto programu byl již
vyčerpán a není již možné podávat žádost o dotaci.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Kadavá – dotázala, se že pokud nedopadne i druhá dotace, zda se i přesto obec uvažuje
o opravě
pí starostka – odpověděla, že ano, alespoň o částečné
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na
opravu pomníku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

15)

Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila a návrhem:
Obec jako akcionář VAK Náchod a.s. pozvánku na řádnou valnou hromadu dne 17.5.2018
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí.. Zastupitelstvo by mělo delegovat zástupce na tuto
valnou hromadu z členů zastupitelstva. Zastupitelstvem je delegována starostka Jitka
Kropáčková.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna deleguje starostku Jitku Kropáčkovou jako zástupce obce
k účasti na valné hromadě VAKu Náchod a.s.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

16)

Smlouva na dodávku elektřiny

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně informovala zastupitelstvo, že obec má uzavřenou smlouvu na
dodávku energií s firmou Amper Market a.s. na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že se
ceny stále mění, mění se i ceníky (směrem nahoru). Proto předkládá zastupitelstvu nabídku
této firmy od 1.8.2018 do 31.12.2020 (viz příloha č. 12). Původní účtovaná cena za odběrné
místo ve výši 25,– Kč za 1 odměrné místo se v současné době zvýšila na 49,– Kč. V nabídce
je uváděna měsíční platba za odběrné místo 10,– Kč. Obec má 10 odběrných míst. Navržená

smlouva se vztahuje i na mateřskou školu. Zastupitelstvu je předložena tabulka, kde je
vyčíslena úspora i od jiných dodavatelů.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na dobu určitou od 1.8.2018
do 31.12.2020 od firmy Amper Market a.s. a pověřuje starostku k podepsání akceptace a
následně smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

17)

Návrh na změnu jednacího řádu

Předsedající vyzval zastupitelku pí Novotnou jako navrhovatele, k představení návrhu. Pí
Novotná následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Jednací řád Zastupitelstva obce Kramolna obsahuje čl. 15 bod. 1 " O průběhu jednání
zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel a
obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy
o jejich plnění a dále je pro potřeby zápisu pořizován audiozáznam, který je archivován po
dobu vyhotovení zápisu". Pí Novotná navrhuje, aby byl tento odstavec změněn, že
audiozáznam bude archivován až do dalšího zasedání zastupitelstva z důvodu, že pokud jsou
v zápise nějaké nesrovnalosti a je možné se odvolat, je horší možnost jednání o změně zápisu.
Není spokojena s tím, že v minulém zápise není zaznamenán její příspěvek.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – odpověděl, že je třeba si přečíst jednací řád, kde se píše, že průběh zasedání
zastupitelstva, včetně diskuse, nebude v zápisu zaznamenáván doslovně a navrhuje
změnu, že audiozáznam bude archivován, dokud ověřovatelé neověří zápis. Termín se
prodlouží do termínu možnosti podání námitek.
pí Novotná – žádá o sdělení včasného termínu konání zasedání zastupitelstva
pí starostka – odpověděla, že avizovala přibližný termín zasedání ZO na minulém
zasedání, kdy odjížděla pí Novotná na dovolenou. Zastupitelé byli včas informování o
konání zasedání. Starostka navrhuje zlepšit komunikaci s obecním úřadem.
pí Kadavá – ujistila se, že audiozáznam bude smazán až po uplynutí lhůty pro podání
námitek, pokud žádná nepřijde
p. Pecold – sdělil, že bude navrženo, že audiozáznam bude smazán až po uplynutí lhůty
pro podání námitek.
pí starostka – doplnila, že zápis ověřují ověřovatelé
Další návrhy nebyly sděleny. Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 20

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje úpravu odstavce 1, článku 15 Jednacího řádu
ZO s tím, že nové znění toto odstavce zní: " O průběhu jednání zastupitelstva obce se
pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel a obecní úřad, který rovněž
vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění a dále je
pro potřeby zápisu pořizován audiozáznam, který je archivován do doby uplynutí lhůty pro
podání námitek člena zastupitelstva obce proti zápisu".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

18)

Různé

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

a) Komunikace na Vysokov
Bude se opravovat komunikace na Vysokov, v jednom místě (u laviček) se stále tvoří výmoly,
je třeba to opravit, ale evidentně nestačí zaasfaltovat výmoly jako každý rok, je třeba provést
komplexnější opravu, možná i odvodnění, odhaduje částku cca 100 tis. Kč.

b) Brigáda na úklid v obci
Starostka poděkovala p. Ungerovi a za zorganizování brigády na úklid v obci. Poděkovala
také všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu.
c) Čarodějnice
Starostka pozvala všechny přítomné na čarodějnice, které se budou konat jako každý rok na
Krkonošské vyhlídce u Lhotek 30.4.2018.
Zastupitel p. Vlček v 19.25 h opustil místnost zasedání zastupitelstva obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Zastupitel p. Vlček se v 19.27 h vrátil do místnosti zasedání zastupitelstva obce.

19)

Diskuse

p. Jedlička – vyslovil názor k poskytování darů. Myslí se, že by zastupitelstvo nemělo
poskytovat dary firmám a jednotlivcům, kteří nepřijdou pořádat osobně na zastupitelstvo,
je to slušnost. Navrhl, aby zastupitelstvo přijalo takové pravidlo.
p. Pecold – odpověděl, že obec může odpovědět žadatelům, ať přijdou svoji žádost na
zastupitelstvo prezentovat, ale je to na každém žadateli, jak se rozhodne. Nakonec je také
na každém zastupiteli jak rozhodne o žádosti o příspěvek.

pí Králíčková – dotázala se, zda bude obec platit odměnu komisi za VŘ, když přijela a
VŘ se nekonalo
pí starostka – odpověděla, že obec má s firmou uzavřenou smlouvu na VŘ a cena se
nemění.
p. Sychrovský – zeptal se, kdy bude hřiště za obecním úřadem v provozu
pí starostka – odpověděla, že příští čtvrtek přijede firma dokončit závěrečné práce
p. Pařízek – dotázal se, zda budou vytyčeny na hřišti jednotlivá sportoviště
pí starostka – odpověděla, že zjistí
Další příspěvky v diskusi nebyly sděleny. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva
v 19.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 1/2018
3. Rozpočtové opatření č. 2/2018
4. Účetní závěrka Mateřské školy, Kramolna za rok 2017
5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní činnosti, jejíž činnost vykonává
Základní škola, Náchod Komenského 425
6, VPS o zabezpečení výdajů souvisejících se zajištěním podmínek základního vzdělání pro
žáky z obce Kramolna v ZŠ Náchod, Komenského 425
7. Návrh OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
8. Inventarizační zpráva za rok 2017
9. Znalecký posudek Ing. P. Bečika
10. Rozpočtové opatření č. 3/2018
11. Smlouva o výpůjčce na akci "Místo pro přecházení přes silnici III/3036 Kramolna"
12. Nabídka firmy Amper Market
Zápis byl vyhotoven dne: 17 .4.2018
Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

18.4.2018

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

18.4.2018

Jaroslav Vlček

dne:

18.4.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

18.4.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

18.4.2018

