Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XV
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 3. října 2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
19:40 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold,Alena
Kadavá, Ladislava Novotná, Ing. Jiří Šrámek,
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
–
–
Alena Kadavá, Jiří Maršík,
Blanka Králová
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 8
Hospic Anežky České – finanční příspěvek
MŠ – výjimka z počtu dětí pro rok 2016/2017
Návrh směny pozemků p.č. 211 a 212/1, 213/1 na Lhotkách
Nabídka prodeje lesního pozemku Lískovec p.č. 272, k.ú. Trubějov

7) Návrh směny pozemku p.č. 218/2 Lhotky Bukvalda a 1936/1 k.ú. M.Kramolna
8) Hřiště na Lhotkách
9)

Příprava dotace: odpadové hospodářství

10) Různé

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 23.9. 2016 do 3. 10. 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 Jaroslavem Vlčkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Blanku Královou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Blanku Královou.
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 doplnění bodů:
 č. 10) Obecní les – finanční příspěvek (dotace)
 č. 11) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 –
odborná příprava, zásahy a vybavení
 č. 12) Žádost o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy od dopravce
ČSAD Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č.8

Hospic Anežky České – finanční příspěvek
MŠ – výjimka z počtu dětí pro rok 2016/2017
Návrh směny pozemků p.č. 211 a 212/1 , 212/3 na Lhotkách
Nabídka prodeje lesního pozemku Lískovec p.č. 272, k.ú. Trubějov
Návrh směny pozemku p.č. 218/2 Lhotky Bukvalda a 1936/1 k.ú. M. Kramolna
Hřiště na Lhotkách
Příprava dotace: odpadové hospodářství
Obecní les – finanční příspěvek (dotace)
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 – odborná
příprava, zásahy a vybavení
12) Žádost o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy od dopravce ČSAD Ústí
nad Orlicí
13) Různé
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření č. 8
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8 (příloha č. 2):
RO č. 8 za měsíc srpen2016
Navyšují se příjmy z poplatku ze psů, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu, ostatní příjmy z pronájmu majetku, příjem za prodeje zahradního traktoru – celkem ve
výši Kč 25 050,– Kč. Vše je odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech. Navyšují se příjmy a výdaje o dotaci na výměnu střešní krytiny na budově
obecního úřadu ve výši 400.000,– Kč.
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. 8.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Hospic Anežky České – finanční příspěvek
Předsedající seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem žádosti ředitele Hospicu
Anežky České o poskytnutí příspěvku a s návrhem příslušné darovací smlouvy Oblastní
charitě v Červeném Kostelci, středisku Hospic Anežky České, na provoz a rozvoj služeb
hospice a Mobilního hospice Anežky České. Vzhledem k tomu, že obec má pro tento účel v
rozpočtu na rok 2016 schválenou částku Kč 5.000,– Kč, byl předložen návrh na poskytnutí
finančního daru v této výši.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.

pí Kropáčková - sdělila, že v letošním roce nebyl v tomto zařízení hospitalizován žádný
klient z Kramolny, ale i přesto by bylo dobré přispět na potřebnou péči.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,– Kč
pro Oblastní charitu v Červeném Kostelci, 5. května 1170, 547 01 Červený Kostelec, IČO
48623814, a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

Zdrželi se: 0

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) MŠ – výjimka z počtu dětí pro rok 2016/2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
ZO bylo seznámeno s žádostí ředitelky MŠ Kramolna o povolení výjimky z počtu dětí ve
třídách mateřské školy pro školní rok 2016/2017 takto: 1. třída 22 dětí, 2. třída z 24 na 25 dětí
a 3. třída z 24 na 28 dětí. Počet dětí ve třídě mateřské školy je stanoven ustanovením §2 odst.
2 vyhlášky MSMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Navržené počty dětí
nepřesahují celkovou kapacitu mateřské školy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Pecold – doplnil o informace, že navržené počty dětí nepřesahují celkovou kapacitu
mateřské školy
pí Kadavá – doplnila, že výjimka je proto, aby v MŠ mohla mít pět a půl úvazku učitele,
jedná se o platy učitelů, aby byl pokryt chod MŠ. Kapacita MŠ ještě není naplněná, při
naplnění je v MŠ 6 plných úvazků.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Kramolna pro školní rok 2016/2017 takto: 1. třída: 22 dětí, 2. třída z 24 dětí
na 25 dětí, 3. třída z 24 dětí na 28 dětí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5) Návrh směny pozemků p.č. 211 a 212/1, 213/2 na Lhotkách
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
ZO bylo seznámeno s žádostí p. Zdeňka Dítěte, který ke svému pozemku na Lhotkách
omylem oplotil obecní cestu p.č. 211.Dnes je na tomto pozemku louka a jako cesta se
nepoužívá. Pan Dítě nabízí směnu uvedeného pozemku za pozemky p.č. 213/2, který je v
jeho vlastnictví, a pozemek 212/1, který je ve vlastnictví p. Borůvkové a p. Špačka s tím, že
tento pozemek pro účel směny od majitelů odkoupí. Oba nabízené pozemky jsou zapsány jako
cesta.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu a sdělil, že návrh je
předkládán zastupitelstvu k odsouhlasení za podmínek, že pozemek p.č. 212/1, k.ú. Lhotky,

bude doměřen tak, aby navazoval na obecní komunikaci přibližně v pravém úhlu (viz
přiložený nákres) a bude v době schválení návrhu smlouvy ve vlastnictví p. Dítěte.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna
1. Schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 213/2, 212/1 v k.ú. Lhotky, za pozemek
parc.č.211 v k.ú. Lhotky, který je ve vlastnictví obce Kramolna za předpokladu, že
v době směny budou oba pozemky ve vlastnictví pana Zdeňka Dítěte a pozemek parc.č.
212/1 v k.ú. Lhotky bude doměřen tak, aby navazoval na obecní komunikaci par.č.
280/1 v k.ú. Lhotky přibližně v pravém úhlu (viz. vyšrafovaná plocha v přiloženém
situačním nákresu – příloha č. 3).
2. Pověřuje starostku k jednání a přípravě příslušné směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

6) Nabídky prodeje lesního pozemku Lískovec p.č. 272, k.ú. Trubějov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Paní Marta Kroupová, Trubějov 1, pan Josef Macek, U Kaštánku 932, Červený Kostelec a
pan Vladimír Macek, Příkopy 1118, Náchod podali na Obecním úřadě Kramolna nabídku k
prodeji lesního pozemku parcel. č. 272, k.ú. Trubějov, o výměře 6 789 m2 za cenu100 000,–
Kč. K nabídce doložili znalecký posudek na ocenění lesních pozemků a porostů, který
zpracoval ing. Jindřich Lukavský. Úhrnné ocenění nemovitosti (odhadní cena) činí 156.770,Kč. Výše uvedená cena je cenou zjištěnou podle cenových předpisů, ale není to cena obvyklá.
Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu a zásobě porostů, dřevinné skladbě, věkové
skladbě, okamžitým těžebním možnostem, přírodním a terénním podmínkách byla stanovena
cena obvyklá uvedeného pozemku ve výši 100.000,– Kč. Výše zmíněný pozemek se nachází
u obecního pozemku, nákupem by došlo ke scelení lesa. Zastupitelstvu je předložen návrh na
schválení nákupu uvedeného pozemku za požadovanou cenu 100 000,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu a upřesnil, že se jedná o
schválení záměru.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr koupě lesního pozemku p.č. 272, k.ú.
Trubějov, výměra 6 789 m2 za požadovanou cenu 100 000,– Kč a pověřuje starostku
k jednání o smlouvě.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
7) Návrh směny pozemku p.č. 218/2 Lhotky Bukvalda a 1936/1 k.ú. M.

Kramolna

Předsedající seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem.
Dne 1.9.2016 se na obec obrátili Lesy České republiky, s. p., s žádostí o projednání
prodeje pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky. Jedná se o komunikaci v Bukvaldě, která přímo
navazuje na jejich lesní pozemek a na lesní odvozní cestu Bukvalda. Lesy České republiky
mají záměr provést propojení lesní cesty přes stávající obecní pozemek na státní silnici 30413.
Protože však Lesy České republiky vlastní také komunikaci v Městské Kramolně na
pozemkup.č.1936/1, na kterém již dříve obec vybudovala na své náklady pro své občany
asfaltový povrch, je zastupitelstvu předložen návrh na zamítnutí požadovaného prodeje
pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky a místo toho návrh na schválení záměru směny tohoto
pozemku za vyasfaltovanou část pozemku p.č.1936/1 v Městské Kramolně a zahájení jednání
o směně s Lesy České republiky.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Kropáčková – upřesnila, o jakou komunikaci se jedná a kde se nachází. Pokud Lesy ČR
budou souhlasit se směnou, bude se muset zaměřit vyasfaltovaná část komunikace p.č. 1936/1
v Městské Kramolně (tato komunikace má přes 3 tis. m2).
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna
1. Neschvaluje prodej pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky Lesům České republiky s.p
2. Schvaluje záměr směny pozemku p.č. 218/2, k.ú. Lhotky, ve vlastnictví obce za
vyasfaltovanou část pozemku p.č. 1936/1, v k.ú. Městská Kramolna a pověřuje
starostku k jednání o směně s Lesy České republiky s.p.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
8) Hřiště na Lhotkách
Předsedající seznámil přítomné s návrhem:
Na minulém zasedání bylo ZO seznámeno s výsledky výběrového řízení na rekonstrukci
sportoviště na Lhotkách. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyly doručeny fyzicky ani
elektronicky žádné nabídky, tudíž zastupitelstvo obce zrušilo zadávací řízení této veřejné
zakázky. Nyní se zvažují další možnosti jak hřiště zrekonstruovat. Vzhledem k průběhu a
výsledkům proběhlého zadávacího řízení není pravděpodobné, že by jeho opakování při
stejném rozsahu zajistilo výběr dodavatele. Zastupitelstvu jsou tedy předloženy k projednání 2
varianty dalšího postupu:
1. Realizace rekonstrukce ve dvou etapách, kdy by byly vypsány dvě veřejné zakázky na
jednotlivé ve stejném režimu jako zakázka na celkovou rekonstrukci. První etapa by
zahrnovala zemní práce a přípravu podloží hřiště pro finální položení povrchu hřiště
včetně jeho oplocení. Druhá etapa by pak zahrnovala dokončení rekonstrukce včetně
položení finálního povrchu, dodávky záchytného systému, vybavení hřiště a dalších
nezbytných prací. Podmínkou je dodržení celkového schváleného rozpočtu, který je
600 000,- Kč. Pokud by zastupitelstvo schválilo tento postup, bylo by možné stihnout
zahájení první etapy rekonstrukce ještě v roce 2016 a dokončení druhé etapy v roce
2017.

2. Realizace rekonstrukce najednou v rámci jedné veřejné zakázky, ale s upraveným
rozsahem projektu. Pro tento účel si obec nechala zpracovat variantní návrh projektu s
dodržením celkového schváleného rozpočtu, který je 600 000,- Kč.
Předsedající navrhl ke schválení variantu č. 1 a před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto
bodu.
pí Kadavá – dodala, že budeme schvalovat záměr a zeptala se, jaký je tedy plánovaný
časový harmonogram pro realizaci hřiště
p. Pecold- vysvětlil, že je tedy potřeba zakázku připravit, vypsat, zohlednit vliv ročního
období na termín realizace, vybrat dodavatel atd.
Dále proběhla diskuse ohledně zadání výběrového řízení na rekonstrukci hřiště na
Lhotkách, ve které vystoupili i občané Lhotek Jan Lukáš, Martin Lukáš a Josef Pavel, kteří
vznesli námitku ohledně obsahu zadávací dokumentace, postupu a zadání výběrového řízení.
Paní starostka sdělila, že podklady pro VŘ zpracovala firma Profesionálové, a.s. z Hradce
Králové a splňovalo veškeré náležitosti dle platné směrnice obce o zadávání veřejných
zakázek a zákona o veřejných zakázkách. Předsedající sdělil, že v průběhu zadávacího řízení
neobdržela obec, jako zadavatel, žádné dotazy nebo námitky k veřejné zakázce. Z diskuse
vyplynulo, že by zastupitelstvo nyní nemělo rozhodovat o rozdělení projektu na více etap se
samostatnými zakázkami a bylo dohodnuto, že obec svolá k projektu rekonstrukce hřiště ještě
samostatnou schůzku s projektantem, za účasti zastupitelů a zástupců občanů Lhotek, na které
se upřesní rozsah projektu a následně i předpokládaný reálný rozpočet. Následně bude
připraveno nové zadávací řízení. Potom předsedající rozpravu k tomuto bodu ukončil.
Zastupitelstvu byl předložen návrh usnesení, kterým pověřuje starostku přípravou
zadávacího řízení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předložené informace a pověřuje
starostku přípravou zadávacího řízení.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) Příprava dotace: odpadové hospodářství
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu.
V srpnu a září provedla obec průzkum mezi občany, jaký by byl zájem o domácí
kompostéry. Přihlásilo se 110 zájemců. Abychom mohli podat žádost o dotaci na odpadové
hospodářství v rámci dotačního programu z Operačního programu životního prostředí je tento
počet nedostatečný, protože minimální částka dotace je 0,5 mil Kč, přičemž z dotace se hradí
85% ceny projektu. Uvedený dotační program sice umožňuje v rámci projektu kombinovat
kompostéry s nákupem štěpkovače, ale ten obec nakoupila již dříve. Stávající předpokládaný
rozsah projektu tedy neumožňuje podání žádosti. V případě, že by se zájem občanů zvýšil,
mohla by obec případně požádat o dotaci příští rok.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.

p. Mütsch – vznesl dotaz, o jaké kompostéry by se jednalo?
pí. Kropáčková – sdělila, že by zaleželo na výsledcích VŘ.
p.Pecold – doplnil, že zadavatel nemůže požadovat ve VŘ konkrétní typ kompostéru.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci paní starostky týkající se
přípravy projektu z dotačního programu z Operačního programu životního prostředí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10)

Obecní les – finanční příspěvek (dotace)
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.

Starostka seznámila ZO s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 8 636,– Kč. Doba realizace projektu
od 1.1.2016 do 31.8.2016.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí dotace (účelové neinvestiční finanční
podpory) z rozpočtu Královéhradeckého kraje na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši
8 636,– Kč a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11bylo schváleno

11) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016
– odborná příprava, zásahy a vybavení
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka informovala zastupitelstvo, že obec podala na začátku záři žádost o
poskytnutí dotace z dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
obcí v roce 2016 – odborná příprava, zásahy a vybavení. Jedná se o dotaci na odbornou
přípravu pro velitele a strojníky ve výši 5.200,0 Kč. Starostka požádala zastupitele o
dodatečné schválení podané žádosti.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje podáním žádosti o poskytnutí dotace z
dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016
– odborná příprava, zásahy a vybavení ve výši 5.200,– Kč.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12) Žádost o udělení licence veřejné linkové osobní dopravy od dopravce
ČSAD Ústí nad Orlicí
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka informovala zastupitele o žádosti dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí o udělení
licence veřejné linkové osobní dopravy na lince: 640 377 Náchod – Kramolna/Česka Skalice–
Studnice–Řešetova Lhota–Červená Hora–Česká Skalice, 640 367 Náchod–Kramolna–
Studnice–Česká Skalice–Jaroměř a 640 369 Náchod–Kramolna–Olešnice–Červený Kostelec.
Všechny spoje jsou zachovány ve stejném čase.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Kadavá – vznesla dotaz ohledně licence, trasy autobusů přes vesnici
pí Novotná – vznesla dotaz, zda mají dopravci smlouvu na dobu určitou
p. Vlček – odpověděl, že obec pouze dopravci povoluje jízdu přes obec kvůli udělení
licence.
Žádné další návrhy nebyly sděleny.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní doprav pro dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330,
562 03 Ústí nad Orlicí, IČ 601 08 851 na linky: 640 377 Náchod – Kramolna/Česka
Skalice–Studnice–Řešetova Lhota–Červená Hora–Česká Skalice, 640 367 Náchod–
Kramolna–Studnice–Česká Skalice–Jaroměř a 640 369 Náchod–Kramolna–Olešnice–
Červený Kostelec.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13)

Různé
a) Oprava havarijního stavu na MŠ Kramolna
Starostka informovala zastupitele, že oprava byla dokončena. Při kontrole
prohlídky stavby bylo při odkrytí rozvodů vody a odpadů zjištěno, že nebyla
položena podélná izolace pod zdí a podlahou, tyto práce a s nimi související se
museli dodělat. Jednalo se o nutné dodatečné stavební práce nezbytné pro
provedení původních stavebních prací, které byly zadány vybranému dodavateli, a
celkový rozsah těchto prací nepřekročil 30 % ceny původní veřejné zakázky.
Celkově tedy oprava havarijního stavu stála 184 037,– Kč.

b) Chodník Kramolna–Pruty
Starostka informovala zastupitele, že v rámci přípravy projektu vyvolala jednání
s SÚSKHK a.s. ohledně řešení chodníku. SÚS KHK a.s. souhlasí s přípravou
projektu v navrhované variantě řešení chodníku bez kanalizační dešťové stoky, ale

za určitých podmínek. O těchto podmínkách bude obec ještě se SÚS KHK a.s.
jednat a až dojde k řešení, které bude schůdné pro obě strany, začne se připravovat
stavební projekt.
pí Kadavá – vznesla dotaz, o jaké podmínky se jedná
pí Kropáčková – odpověděla, že se jedná např. o rozšíření krajské komunikace
na obecní náklady

c) Opravy komunikace p.č. 1931/1 v k.ú. Městská Kramolna
Starostka informovala zastupitele o žádosti Ing. R. Rabase týkající se opravy
komunikace p.č. 1931/1 v k.ú. Městská Kramolna. Důvodem jeho žádosti je
zlepšení přístupu ke stavebním parcelám na pozemcích v k.ú. Náchod, které jsou v
současné době zastavovány a z hlediska dopravní obslužnosti se napojují na obecní
komunikaci p.č. 1931/1 v k.ú Městská Kramolna. Na obci je požadováno, aby
zajistila rozšířené této komunikace. Obec nechce bránit plánované výstavbě, tato
komunikace ale vede mimo obec a je používána pouze pro pěší. Pro dopravní
obslužnost bude nadále využívána pouze občany Náchoda. Po společném jednání
se starostou Města Náchoda J. Birkem byla zaslána žádost o posouzení a projednání
možností zajištění potřebných úprav této komunikace ze strany Města Náchoda.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Šimek – se vrátil ještě k bodu programu č. 9 a sdělil, že do zadávacího řízení na
kompostéry může přece obec dát své požadavky, dále se dotazoval, kdo špatně provedl stavbu
na MŠ, když tam nebyla položena izolace.
pí Kropáčková – k prvnímu dotazu odpověděla, že ano, a že občany v rámci průzkumu
zajímal objem kompostérů. K druhému dotaz sdělila, že MŠ se stavěla zhruba před 40 lety
v akci „Z“.
pí.Novotná – připomínka ohledně opravy komunikace, žádá o poskytnutí žádosti p.
Rabase
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

d) Strategický rozvojový plán obce
Ing. Pecold informoval přítomné o stavu přípravy strategického plánu a sdělil, že byl
proveden sumář a základní vyhodnocení odevzdaných dotazníků včetně doplnění
jednoduchých grafů k vyhodnocení jednotlivých otázek. Dnes bylo toto vyhodnocení
zasláno členům realizačního týmu. Nyní by se mělo přikročit k dalšímu kroku, tedy
zpracování SWOT analýzy. Zdrojem pro její zpracování bude zpracovaný popis
stávajícího stavu a vyhodnocení dotazníků. Pro přesnější určení možných příležitostí a
hrozeb lze případně zpracovat ještě zjednodušenou analýzu vnějších vlivů, tzv. SLEPT
analýzu faktorů okolního prostředí.

V rozpravě k tomuto bodu zazněly následující příspěvky:
p. Mütsch – podal návrh, aby byla schůzka realizačního týmu do 14ti dnů, pak by byl
domluven další postup.
pí Ratsamová – dotaz, zda byl sumář dotazníků zaslán členům zastupitelstva
p. Pecold – odpověď, dnes bylo rozesíláno členům realizačního týmu, zítra bude zasláno
členům zastupitelstva
pí Teslíková Hurdálková – dotaz, kdo vyhodnocoval dotazníky
p.Pecold – odpověděl, že statistiku, tedy sumář odpovědí zpracovala starostka a
místostarosta, slovní a ostatní hodnocení budeme zpracovávat společně s realizačním týmem a
pracovní skupinou.
p.Mütsch – vznesl dotaz, zda bude na program zastupitelstev zařazován bod diskuse
p. Pecold – odpověď, že ano a na dnešním jednání je diskuse součástí bodu Různé, a nyní
je tedy otevřena.
p.Mütsch – vznesl dotaz, co je to za stavbu v Městské Kramolně směrem k zámku, na
pozemku je navezeno velké množství hlíny a stojí na něm rozpadlá stavební buňka, zašle foto
pí. Kropáčková–odpověděla, že obec stav prověří , popřípadě se spojí s odborem výstavby
v Náchodě
pí Novotná – informovala že u hřiště u silnice na Kramolně u Sokolovny, jsou roztrhané
plakáty
p. Mütsch - na Kramolně je velké množství ohňostrojů
p. Vlček – ohňostroje mohou být pouze do 22 hodin
p.Pecold – mohla by to řešit obecně závazná vyhláška o nočním klidu
p. Mütsch – vznesl dotaz, zda se na hřiště za obecním úřadem vrátí zpět braky.
pí Kropáčková – odpověděla, že o to nikdo nežádal, hřiště je téměř stéle prázdné, branky
byly shnilé, musí se koupit nové.
pí Ratsamová – upozornila, že na webových stránkách je špatné datum, zda se to opraví
pí Kropáčková – odpověděla, že ano, stránky se budou předělávat
p.Šimek – vznesl dotaz ohledně Lískovce, jsou tam hromady větví, zda to bude někdo
uklízet
pí. Kropáčková – odpověděla, že Lískovec spravují Lesy města Náchoda
p.Šimek – nesvítí světlo na Trubějově
pí Kropáčková – odpověděla, že oprava již je to urgovaná
p. Šimek – kontejnery na papír jsou stále plné
pí Kropáčková – odpověděla, že je potřeba obecnímu úřadu oznámit, pokud bude potřeba
domluvíme častější svoz, případně přidáme kontejnery
p. Šimek– při sekání trávy nabourali do oplocení chodníku, je třeba spravit

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 8
3. Situační nákres směny pozemků.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.10. 2016

Zapisovatel:

Blanka Králová

dne:

11.10.2016

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

11.10.2016

Jiří Maršík

dne:

11.10.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

11.10.2016

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

11.10.2016

