Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XVII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. dubna 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19:15 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík,
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jan Pařízek
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Kramolna– přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
3) Dohoda o umístění stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
4) Souhlas s technickým řešením stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
5) Žádost J&T advokátní kancelář s.r.o. o přezkum a nápravu
6) Veřejná zakázka "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
7) Veřejná zakázka "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna"
8) Veřejná zakázka "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna"
9) Veřejná zakázka "Oprava kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)" – informace o
přidělení zakázky
10) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2019
11) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40let
12) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v
lesích
13) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
14) Smlouva o odebírání odpadů – papír
15) Dodatek č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2019

16) Rozpočtové opatření
17) Nabídka nemovitosti čp. 11 na Lhotkách k prodeji
18) 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
zasedání zastupitelstva se koná v době trvání nouzového stavu dle usnesení vlády č. 388 ze
dne 6.4.2020 (151/2020 Sb., o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev
obcí a krajů). Všichni zúčastnění mají povinnosti zajistit si ochranu úst a nosu rouškami či
jinými opatřeními a dodržovat min. 2 m odstupy. Dále byli přítomní 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 17. 4. 2020 do 27. 4. 2020. 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 Lubomírem Pavlem a Josefem Zeleným. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka, Jana Pařízka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana
Pařízka, 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 navrženy
následující návrhy na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:
 Přesun bodu č. 17) Nabídka nemovitosti čp. 11 na Lhotkách k prodeji na začátek
za bod č. 2)
 Nový bod Změna dodavatele elektřiny, zařadit jako bod č.18)
 Nový bod Obecní budova na Trubějově čp. 13 zařadit jako bod č.19)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Nabídka nemovitosti čp. 11 na Lhotkách k prodeji
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby Kramolna– přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
4) Dohoda o umístění stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
5) Souhlas s technickým řešením stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
6) Žádost J&T advokátní kancelář s.r.o. o přezkum a nápravu
7) Veřejná zakázka "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
8) Veřejná zakázka "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna"
9) Veřejná zakázka "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna"
10) Veřejná zakázka "Oprava kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)" – informace o
přidělení zakázky
11) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2019
12) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40let
13) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření
v lesích
14) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
15) Smlouva o odebírání odpadů – papír
16) Dodatek č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2019
17) Rozpočtové opatření
18) Změna dodavatele elektřiny
19) Obecní budova na Trubějově čp. 13
20) Různé
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Nabídka nemovitosti čp. 11 na Lhotkách k prodeji
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s nabídkou p. Víta, majitele domu na Lhotkách čp. 11, k prodeji této
nemovitosti za 1 mil. Kč a jeho podmínkami s tímto prodejem spojenými (příloha č. 2). Dále
byla ZO předložena prezenční listina ze setkání s občany Lhotek ze dne 19.1.2020, které se
uskutečnilo z důvodu informování občanů o možnosti koupě, všichni zúčastnění občané, kteří
přišli (téměř z každé nemovitosti) se vyslovili pro koupi objektu z důvodu zachování
kulturního a společenského života v této části obce. Jedná se o každoroční hasičský ples,
výstavy obrazů, akce pro děti, ženy navrhovaly společné cvičení a většina občanů se vyslovila

za využívání sálu pro sportovní účely. Dále bylo předloženo posouzení nemovitosti, které
zpracoval Ing. Tomáš Matěj, Náchod, se závěrem, že objekt bude téměř okamžitě možné
užívat pro účely společenského i sportovního charakteru. Není nutné řešit časově i finančně
náročnou projektovou dokumentaci pro stavební úpravy, změnu užívání částí objektu ani nové
napojení na technickou dopravní infrastruktur včetně přeložek vedení. Odborný odhad
nákladů na komplexní obnovu je 2,8 mil. Kč bez DPH. Zastupitelé o nabídce již diskutovali
na pracovní schůzce a navrhují vzít tuto informaci na vědomí. Jako podklad pro případné
další jednání zastupitelstva o návrhu by měl navrhovatel p. Vít předložit kompletní nabídku
na prodej nemovitosti obci včetně znaleckého posudku, s vypracovanou nabídkovou cenou
v místě obvyklou. Dále je třeba předložit záměr dalšího využití nemovitosti včetně provozních
nákladů. Starostka informovala přítomné zastupitele, že vzhledem k této nabídce ještě nebyla
dosud podepsána smlouva s firmou Vše pro stavby s.r.o, Náchod na vypracování projektové
dokumentace pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách ev.č.30. Na tomto
postupu se zastupitelé dohodli na pracovní schůzce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Ing. Šrámek – dotázal se, zda obec si nebude zadávat odhad na tuto nemovitosti
Ing. Pecold – odpověděl, že pro budoucí rozhodování zastupitelstva byl měl prodejce
doložit spolu s nabídkou odhad nemovitosti s vypracovanou nabídkovou cenou v místě
obvyklou, součástí ceny by měly být zapracovány i jeho další požadavky. Obec by si pak
nechala vypracovat svoji nabídku např. od realitní kanceláře, zda předložená cena odpovídá
ceně v místě obvyklé tak, jako to probíhalo u ostatních nákupů nemovitostí. Nabídku, co
obec obdržela, považuje za nabídku předběžnou. Navrhuje proto, aby se panu Vítovi písemně
odpovědělo, že se jeho nabídkou zastupitelstvo na zasedání zabývalo, k čemu došlo a co po
něm požaduje.
p. Pavel – sdělil, že by se měly zadat odhady současně
p. Zelený – dotázal se, zda je nějaké nebezpečí, že by byla nemovitost prodána někomu
jinému
p. Pavel – odpověděl, že nějací zájemci jsou
p. Maršík – sdělil, že pokud nemovitost koupí někdo jiný, je nebezpečí, že v této části obci
skončí společenské dění
starostka – informovala, že podle jejího názoru by tato nemovitost měla sloužit pro
kulturní, společenské a sportovní dění v obci
Ing. Šrámek– dotázal se, zda obec nemusí mít nejdříve schválený záměr a pak následně
může zadat odhad nemovitosti
Ing. Pecold – odpověděl, že obec musí mít zjištěnu cenu v místě obvyklou, minimální
náklady na opravy už zjištěné má, a dále záměr na využití objektu, který bude v majetku obce
a kdo bude provozovat
starostka – odpověděla, že obec nemusí mít nejdříve schválený záměr, obec si může zadat
odhad ceny v místě obvyklé a pak se rozhodnout zda schválí záměr na odkoupení, záměr
využití při pořízení majetku být nemusí, ale může
p. Pařízek – sdělil, že obec si musí cenovou nabídku nemovitosti prodávajícího ověřit

Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí nabídku na odkoupení nemovitosti na
Lhotkách čp. 11 a informace o zpracovaném posouzení stavby.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ–12–2001372/VB/5b, Kramolna – přel. nn pro
tunel – ŘSD obchvat, kterou zaslala firma BETA CZ Česká Třebová s.r.o. na základě
pověření od ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení, kabelu
AYKY–4x35mm2 mezi stávajícím přípojkovým pilířem ozn. č. E80, typu SS100 a stávajícím
přípojkovým pilířem ozn. č. E1, typu SS200, který bude vyměněn za typ ss300/NKEIP–C.
Nový kabel AYKY–4x35mm2 v délce cca 78 m bude uložen vzhledem k prováděným
zemním pracím ve výkopu hl. 1,2m, uložen v korungované chráničce o průměru 110 mm,
resp. v místě křížení s navrženým odvodněním bude hloubka uložení kabelového vedení větší,
viz situační výkres. Souběžně s kabelem v ochranné trubce bude uložena rezervní chránička
HDPE pr. 110 mm. Součástí prací bude i uložení uzemňovací soustavy, zemnícího pásku
FeZn 30/4 mm v délce 50 m a následné zrušení demontáže přípojkového pilíře ozh. P11, typu
SS200 a souvisejících vývodů rušeného kabelu AYKY–4x35mm.Tato část souvisí s
výstavbou vlastního tunelu a proto bude přeložka provedena dvoufázově. Touto akcí bude
dotčen obecní pozemek č. 2050 v k.ú. Městská Kramolna. Předpokládaný rozsah omezení
dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 3 m2 a je vyznačený v situačním snímku
tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Poplatek za zařízení věcného břemene je stanoven v
souladu se Směrnicí č. 1/2018 k věcným břemenům ve výši 10 000,– Kč. Návrh smlouvy je
přílohou zápisu č.3.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ–12–2001372/VB/5b, Kramolna – přel.
nn pro tunel – ŘSD obchvat a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Jednorázová náhrada
za zařízení věcného břemene je stanovena ve výši 10 000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Dohoda o umístění stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dohodou o umístění stavby číslo: IZ–12–
2001372/SoPS/A Kramolna – přel. nn pro tunel – ŘSD obchvat, kterou zaslala firma BETA
CZ Česká Třebová s.r.o. na základě pověření od ČEZ Distribuce, a.s.(viz příloha č. 4) . Jedná

se o uložení kabelového vedení nízkého napětí po dobu výstavby tunelu. Stavba bude probíhat
ve dvou fázích. V první fázi – mezi stávajícím podpěrnými body č. 302 a č. 318, oba J105,6,
bude provedena demontáž stávajícího vedení AlFe 4x70 mm2. Toto vedení bude na
vyměněných sloupech č. 302 a na novém sloupu, který nahradí původní sloup č. 318 v nové
pozici, které budou nyní koncové, ozn. xxx a xxy, typu J10,5/15 ukončeno a svedeno kabelem
AYKY–J3x120+70mm2, přes rozpojovací skříně ozn. Rxx a Rxy, typu SV101/NSW1W do
kabelového vedení AYKY–J3x120+70 mm2. Tento kabel bude uložen ve výkopu, v protlaku
pod silnicí v obecním pozemku p.č. 1470/4 ostatní komunikace v k.ú. Městská Kramolna
kolem provizorní komunikace, která bude funkční po dobu výstavby tunelu. Součástí prací
bude i uložení uzemňovací soustavy, zemnícího pásku FeZn 30/4 mm v délce 2x10m s
typovými zemniči z důvodu zřízení přepěťové ochrany vedení na přechodu do kabelu na obou
podpěrných bodech. Na nový, vyměněný sloup ozn. xxy (původně č. 318) bude přenesena
původní přípojková skříň SP100/NSP1P, ozn. P10 včetně hlavního domovního vedení k
obj.ev.č. 26. Na podpěrném bodě č. 302 a čp. 126, nově xxx bude v rámci stavby SO440 nově
přípojka pro veřejné osvětlení a signalizaci tunelu Kramolna, u ČEZ Distribuce, a.s. stavby
IP–12–2011051, zřízen na sloupu kabelový svod kabelem AYKY–J 4x25 mm2 do
rozpojovací skříně ozn. Ryy, typu SP100/NSP1P–C a vývod kabelem AYSY–J 4x 25 mm2
ukončeným v přípojkovém pilíři typu SS100/NKE1P–C umístěným na p.p.č. 1511/4.
Vzhledem k tomu, že lze předpokládat vybudování této přípojky v předstihu před realizací
první fáze, výše popsané, bude nutné provést při výměně sloupu č. 302, J10,5/6 za typ
J10,5/15 demontáž tohoto zařízení a jeho opětovnou montáž na nový, vyměněný sloup ozn
xxx. Přípojková skříň P10 umístěná na podpěrném bodě ozn. 318 bude demontována vč.
svodu i vývodu – hlavního domovního vedení z důvodu zrušení obj. ev. č. 26, st.p.č.1800, již
v první fázi.
Druhá fáze – po dokončení stavebních prací souvisejících s tunelem bude provedeno
vrácení venkovního vedení do nové trasy spojující nyní stávající sloupy xxx a xxy avšak s
využitím izolovaného vodiče AES 4x120 mm2 mezi podpěrnými body xxx a xxy, J10,5/15.
Kabelové vedení AYKY–J3x120+70 mm2 kolem provizorní komunikace bude zrušeno
včetně rozpojovací skříň Rxx a Rxy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dohody o umístění stavby číslo: IZ–
12–2001372/SoPS/A Kramolna – přel. nn pro tunel – ŘSD obchvat a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Souhlas s technickým řešení stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD
obchvat
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Souhlasem s technickým řešením stavby – Souhlas S6
pro stavbu Kramolna – přel. nn pro tunel – ŘSD obchvat. Jedná se o souhlas obce jako
vlastníka sousedních pozemků p.p.č. 1512/2 a 1516/9 ostatní plocha v k.ú. Městská

Kramolna. Jedná se o uložení nového kabelového vedení nízkého napětí na sousedních
pozemcích 1510/9, 1510/10, 1510/11 a 1516/1 v k.ú. Městská Kramolna
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Souhlas s technickým řešením stavby – Souhlas
S6 a pověřuje starostku obce jako vlastníka sousedních pozemků k podpisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Žádost J&T advokátní kancelář s.r.o. o přezkum a nápravu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s dopisem firmy J&T ze dne 10.3.2020 v němž požaduje přezkum a
nápravu usnesení obce o výběru dodavatele na administraci 2 veřejných zakázek. Firmě
odpověděl právní zástupce obce JUDr. Ježek, V jeho odpovědí je uvedeno, že obec rozhodla v
souladu s ustanovením platné směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k
zakázkám I. kategorie (jednalo se o průzkum aktuální situace na trhu) o uzavření smlouvy s
jedním z uchazečů. S tímto rozhodnutím bylo seznámeno zastupitelstvo, které ho schválilo na
minulém zasedání. ZO trvá na přijatých usneseních č. XVI/18/2020 a XVI/19/2020 z
minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. února 2020 a souhlasí s odpovědí právního
zástupce firmě J&T.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Ing. Pecold– sdělil, že se schvaluje dodatečně až po odeslání dopisu kvůli nouzovému
stavu, kdy se nemohlo konat jednání ZO. Na tomto zasedání se takto postupuje ve 2 bodech.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Kramolna projednalo žádost společnosti J&T advokátní kancelář
s.r.o. o přezkum a nápravu usnesení obce a nadále trvá na přijatých usneseních č.
XVI/18/2020 a XVI/19/2020, které schválilo na zasedání dne 17. února 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Veřejná zakázka " Úprava veřejného prostranství, parkoviště
Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO svým usnesením č. V/9/2019 schválilo zpracování projektové dokumentace na akci
"Parkoviště Kramolna pozemek p.č. 48/1 a 48/22". V prosinci loňského roku obec požádala o
dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, Program obnovy venkova 2020, zatím
nemáme informace, zda obec v této žádosti uspěla. Záměr zadat tuto zakázku (zadávací
dokumentaci) byla projednána se zastupiteli na pracovní schůzce. Zadávací dokumentaci
zpracovala firma Profesionálové Consulting, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, PSČ 500 09,

Vachkova 827/2. Předběžná předpokládaná cena díla je 1 119 000,– Kč bez DPH. V souladu s
čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o
zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící
komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků,
současně musí být jmenováni i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na
schválení realizace veřejné zakázky "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" a
jmenování následujících členů hodnotící komise: Jitka Kropáčková (člen komise), Lubomír
Pavel (náhradník), Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník), Ing. Jiří
Šrámek (člen komise), Josef Zelený (náhradník), Vladimír Zahradník (člen komise), Jaroslav
Jaroš (náhradník), Ing. Bc. Alena Zahradníková (člen komise)ú, Ing. Libor Špatenka
(náhradník). Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" a jmenuje hodnotící komisi ve
složení:.
 Jitka Kropáčková (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Vladimír Zahradník (člen komise), Jaroslav Jaroš (náhradník)
 Ing. Bc. Alena Zahradníková (člen komise), Ing. Libor Špatenka (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zastupitel p. Pařízek v 18.32 h opustil zasedací místnost.

8) Veřejná zakázka "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145,
Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO svým usnesením č. VIII/8 /2019 schválilo zpracování projektové dokumentace na akci
"Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna". V prosinci loňského roku
obec požádala o dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, Program obnovy venkova
2020, zatím nemáme informace, zda obec v této žádosti uspěla. Záměr zadat tuto zakázku
(zadávací dokumentaci) byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce. Zadávací
dokumentaci zpracovala firma Profesionálové Consulting, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové,
PSČ 500 09, Vachkova 827/2. Předběžná předpokládaná cena díla je 1 638 000,– Kč bez
DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2020 pro zadávání zakázek malého
rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být
jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či
přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy
předkládán návrh na schválení realizace veřejné zakázky "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné
plochy u čp. 145, Kramolna" a jmenování následujících členů hodnotící komise: Jitka
Kropáčková (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník), Ing. Bohumil Pecold (člen komise),

Jiří Maršík (náhradník), Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Josef Zelený (náhradník), Vladimír
Zahradník (člen komise), Jaroslav Jaroš (náhradník), Ing. Bc. Alena Zahradníková (člen
komise)ú, Ing. Libor Špatenka (náhradník). Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k
tomuto bodu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitel Jan Pařízek se v 18.35 h vrátil do zasedací místnosti.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna" a jmenuje hodnotící
komisi ve složení:.
 Jitka Kropáčková (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Vladimír Zahradník (člen komise), Jaroslav Jaroš (náhradník)
 Ing. Bc. Alena Zahradníková (člen komise), Ing. Libor Špatenka (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Veřejná zakázka "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ
Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO svým usnesením XV/4/2019 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna" a jmenovalo hodnotící komisi
pro výběrové řízení. Podle směrnice č. 01/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
se jednalo o veřejnou zakázku III. kategorie. Maximální nabídková cena byla omezena
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 485 052,– Kč bez DPH. Obec v termínu podání
nabídek 16.3.2020 obdržela pouze jednu nabídku od uchazeče Odolovská stavební s.r.o.,
Batňovice, která nesplnila požadavek zadavatele na nepřekročení maximální výše nabídkové
ceny. Proto byl uchazeč zadavatelem vyloučen. ZO je předkládána Zpráva o hodnocení
nabídek a návrh na zrušení probíhajícího zadávacího řízení. Současně je zastupitelstvu
předložen návrh na schválení realizace nové veřejné zakázky "Oprava havarijního stavu
suterénního zdiva MŠ Kramolna" s předpokládanou hodnotou ve výši 499 000,– Kč bez DPH
a tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou.
Zakázka bude vypsána v souladu s platným zněním Směrnice č. 01/2020 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu jako zakázka malého rozsahu kategorii II. Dále je
zastupitelstvu předložen návrh na jmenování členů hodnotícím komise v tomto složení: Jitka
Kropáčková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník), Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Josef
Zelený (náhradník), Ing. Jiří Šrámek (člen komise) Lubomír Pavel (náhradník), Libuše
Hrochová (člen komise), Jan Pařízek (náhradník). Zpráva o hodnocení je nabídek je přílohou
č. 5.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení probíhajícího zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ
Kramolna" a zároveň schvaluje realizaci nové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "
Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna – nová" a jmenuje hodnotící
komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
 Libuše Hrochová (člen komise), Jan Pařízek (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10) Veřejná zakázka "Oprava kaple Panny Marie na Kramolně
(Sýkorova kaple)"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo obce Kramolna schválilo usnesením č. XVI/25/2020 záměr "Opravy kaple
panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple) a podání žádosti o dotaci z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva
kultury. V souladu se směrnicí č. 01/2020 byla realizována příslušná zakázka malého rozsahu
II. kategorie. Obec tedy provedla poptávkové řízení na dodavatele. Rozsah požadovaných
prací a předpokládaná cena díla byly stanoveny závazným stanoviskem odboru výstavby a
územního plánovaní Městského úřadu Náchod, popisem stávajícího stavu kaple s návrhem
prací a výkazem výměr, který zpracovala L. Hrochová. Předpokládaná cena zakázky činila
252 465,– Kč bez DPH. V rámci poptávkového řízení bylo osloveno 6 potencionálních
dodavatelů a obec obdržela 2 nabídky. Otevírání nabídek provedla hodnotící komise
23.3.2020 a jejich vyhodnocení proběhlo 26.3.2020. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému
stavu, kdy nebylo možné svolat jednání zastupitelstva obce (dle usnesení vlády č. 215 a 274 o
přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů), a hrozící prodlevě
v termínu schválení žádosti o dotaci, jsou zpráva o hodnocení nabídek a návrh na přidělení
veřejné zakázky předloženy zastupitelům ke schválení dodatečně až nyní v rámci prvního
možného jednání zastupitelstva (viz. příloha č. 6). Se zprávou byli všichni zastupitelé
seznámeni elektronicky neprodleně po jejím vyhotovení, všichni souhlasili s přidělením
veřejné zakázky uchazeči BcA. Jan Vítek, Olešnice 171, 549 41 Červený Kostelec IČ
03113914, který předložil nejvýhodnější nabídku s nejnižší konečnou nabídkovou cenou ve
výši 250 000,82 Kč. Stavební dozor provede p. L. Hrochová.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a
přidělení veřejné zakázky na akci "Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova
kaple) uchazeči BcA. Jan Vítek, Olešnice 171, 549 41 Červený Kostelec, IČ 03113914.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Kramolna za rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna za rok 2019.
Byly předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a protokol o finanční
kontrole za rok 2019. Výnosy mateřské školy za rok 2019 činily 6 035 163,10 Kč a náklady 5
855 621,47 Kč. Mateřská škola v loňském roce hospodařila se ziskem ve výši 179 541,63 Kč
a je tvořen z větší část úsporou energií – plynu a materiálu. Obec obdržela žádost ředitelky
mateřské školy o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 takto: 40 000,– Kč do fondu
odměn a 139 541,63 Kč do rezervního. Zastupitelé projednali rozdělení hospodářského
výsledku na pracovní schůzce s tímto výsledkem: 139 541,63 Kč do rezervního fondu a 40
000,– Kč do fondu odměn.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za
rok 2019 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 2019 ve výši 179 541,63 Kč, a to následovně: 139 541,63
Kč do rezervního fondu a 40 000,– Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Obec obdržela finanční příspěvek od KÚ KHK na obecní lesy. Finanční příspěvek je
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství a je určen na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 4 320,– Kč. (Rozhodnutí přílohou
č. 7 )
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku od KÚ KHK ve výši 4 320,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

13) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lesích
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Obec obdržela finanční příspěvek od KÚ KHK na obecní lesy. Finanční příspěvek je
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství a je určen ekologické a k
přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 20 080,– Kč. (Rozhodnutí přílohou
č. 8)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na ekologické a k
přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích od KÚ KHK ve výši 20 080,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14)

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Obec obdržela finanční příspěvek od KÚ KHK na obecní lesy. Finanční příspěvek je
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství a je určen na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 ve výši
56 431,– Kč. (Rozhodnutí přílohou č. 9)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 od KÚ
KHK ve výši 56 431,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15)

Smlouva o odebírání odpadů – papír

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
ZO bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o odebírání odpadů firmou Petr
Jiroušek, Studnice 132 na odebírání papírového a železného odpadu (viz příloha č. 10). Nyní
je papír svážen zadarmo, ale vzhledem k situaci na trhu, firma v dodatku navrhuje svoz za
částku 2,- Kč/ 1 kg bez DPH. Starostka se informovala o podmínkách v TS Náchod, a cena od
pana Jirouška je nejvýhodnější. Je problém jak s papírem, tak s plasty a za obě komodity se
již ve sběrně platí a cena se každé čtvrtletí mění a zatím stále stoupá. Dále se mění platnost
smlouvy, nová smlouva bude na dobu určitou a to do 2.1.2025.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odebírání
odpadů ze dne 5.6.2015 obcí Kramolna a firmou Petr Jiroušek, Studnice 132, IČ 44499051
a pověřuje starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

16)

Dodatek č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2019

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s dodatkem.
Na minulém zasedání 17. února 2020 byla schválena inventarizační zpráva za rok 2019.
Vzhledem k tomu, že obec obdržela následně výpis z účtu 231.400 za loňský rok z FIO banky
(až po dokončení inventur), nedošlo tedy k jeho zaúčtování v roce 2019 a vznikl tak
inventarizační rozdíl. Proúčtování připsaných dividend z loňského roku ve výši 6 886,– Kč
bylo provedeno v roce 2020 dokladem ihned po zjištění vzniklé situace a stav bankovního
účtu souhlasí s výpisem z banky. Tato chyba je v nevýznamné částce a proto neovlivní
výsledek hospodaření za rok 2019. Dodatek č. 1 k inventarizační zprávě je přílohou č.11.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k inventarizační zprávě za rok
2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

17)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 1/2020
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení daně z příjmů právnických osob za obce
pol. 1112 o částku 81 130,– Kč a navýšení výdajů o daň z příjmů právnických osob za obec
par. 6399 pol. 5365 o částku 81 130,– Kč. (viz. příloha č. 12 )
Rozpočtové opatření č. 2/2020
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů – finanční příspěvky, které obec
obdržela od KÚ KHK, příspěvky jsou poskytovány ze SR, kapitoly Ministerstva zemědělství.
Jedná se o 3 dotace – na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v částce
4.320,- Kč pol. 4116 UZ 29017, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lesích v částce 20.080,- Kč pol. 4116 UZ 29015 a na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích v částce 56.431,- Kč pol. 4116 UZ 29030. Dále se zvýšily příjmy
za odnětí půdy ze ZPF ve výši 200 Kč pol. 1334, za popl. za užívání veř. prostranství ve výši

300,– Kč pol. 1343, za přijaté poj. plnění (dopl. zničené obrubníky u Sýkor. kaple) ve výši 2
400,– kč par. 2212 pol. 2322, za příjmy z poskyt. služeb a výrobků ve výši 1 000,– Kč par.
3722 pol. 2111 a z příjmů z podílů na zisku z dividend VAK ve výši 6 900,– Kč par. 6310
pol. 2142. Výdaje se navyšují na opravu Sýkor. kaple ve výši 110 000,– Kč par. 3322 pol.
5171 a náklady na změnu ÚP č. 1 ve výši 68 000,– Kč par.3635 pol. 6119. Rozdíl mezi
celkovými příjmy a výdaji ve výši Kč 86 369,– Kč bude uhrazen z pol. 8115 změna stavu
krátkodobých prostředků na bank. účtu.
(viz. příloha č. 13)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 /2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 2 /2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

18)

Změna dodavatele elektřiny

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s tím, že smlouva na dodávku elektřiny pro obec je uzavřena do
31.12.2020. Je tedy třeba uzavřít smlouvu s novým dodavatelem od 1. ledna příštího roku. Do
31.12.2020 je dodavatelem elektřiny Amper Market, který byl bohužel prodán a koupen
firmou Bohemia Energy, které jsme vypověděli smlouvu již v minulém volebním období.
Obec si nechala od p. A. Matlochy z Náchoda, energetické poradenství, zpracovat přehled
dodavatelů elektřiny s aktuálními cenami dodávek, který je předkládán zastupitelstvu.
Nejvýhodnější cenu dodávek má dodavatel MND, a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín (viz
příloha č. 14). Nová smlouva bude uzavřena na dobu 2let, tedy do 31.12.2022. Celková
předpokládaná cena zakázky je tedy cca 480 tis. Kč bez DPH. Dle aktuální směrnice obce č.
01/2020 o zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku kategorie II.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na dodávky
elektřiny pro obec od 1.1.2021do 31.12.2022 a schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín. IČ 28483006 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 20 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

19) Obecní budova na Trubějově čp. 13
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno na pracovní schůzce se studií na akci "Obecní budova na
Trubějově čp. 13. Současně se studií předal zpracovatel spol. INS, spol. s.r.o. i nabídku na
vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti
až po vydání stavebního povolení. Nabídka zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení, včetně inženýrských činností až po vydání stavebního povolení
v ceně 290 tis Kč bez DPH a položkového rozpočtu v ceně 70 tis. Kč bez DPH, který je ale
možno objednat až těsně před realizací, až bude jasné, z jakého programu bude stavba
financována. Celková cena je tedy 360 tis. Kč bez DPH. Obec provedla poptávkové řízení na
zpracování dokumentace již v rámci poptávkového řízení pro zpracování studie v říjnu
loňského roku, kde spol. INS, spol. s.r.o. podala nabídku ve stejném rozsahu a se stejnou
nabídkovou cenou, která byla vyhodnocena jako nejnižší. Dle směrnice. 01/2020 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku II. kategorie.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o přidělení veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně položkového rozpočtu a
inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení na akci "Obecní budova na Trubějově
čp. 13" firmě INS, spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 60109971 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

20)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje
Obec obdržela dopis od člena Rady Královéhradeckého kraje, že Rada KHK doporučila
Zastupitelstvu KHK žádost obce Kramolna o dotaci z programu POV. Nicméně s ohledem na
pandemii koronaviru se rada kraje již v březnu rozhodla přezkoumat všechny radou kraje
doporučené dotace. S ohledem na tuto skutečnost oslovuje obec s dotazem, zda projektový
záměr trvá a zda obec trvá na žádosti o přidělení dotace v roce 2020. Odpověď očekává do
3.5.2020. Jedná se o akci "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" a "Opěrná
zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna". Zastupitelstvo žádost projednávalo
na pracovní schůzce a dospělo k závěru, že bude trvat na podané žádosti.
Návrh usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Kramolna trvá na podané žádosti o dotaci z programu POV
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku odesláním odpovědi.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 22 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

b) Prodloužená splatnost místního poplatku
Vzhledem k nouzovému stavu nebude uplatňována sankce při platbě místního poplatku za
provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
místního poplatku ze psů do 30.6. 2020. Splatnost byla prodloužena o 2 měsíce.
c) Školné v Mateřské škole, Kramolna
Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen bude hrazena polovinou, tzn.
175,– Kč, duben bude v nulové výši. Platba za další měsíce bude hrazena dle situace.
d) Webové stránky obce
Na webových stránkách obce v sekci "Kramolna" jsou ke shlédnutí letecké snímky obce,
které byly pořízeny v létě roku 2019. Dále je na obecních stránkách nová aplikace "V obraze",
občané si ji mohou nainstalovat do chytrého telefonu. Aplikace upozorní na všechny nové
dokumenty, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.23 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Nabídka k odkupu nemovitosti čp. 11 Lhotky
3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
4. Dohoda o umístění stavby Kramolna – přel. nn pro tunel ŘSD obchvat
5. Zpráva o hodnocení nabídek – Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna
6. Zpráva o hodnocení nabídek – Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova
kaple)ú
7. Rozhodnutí o finančním příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let
8. Rozhodnutí o finančním příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie
9. Rozhodnutí o finančním příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích
10. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odebírání odpadů
11. Dodatku č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2019
12. Rozpočtové opatření č. 1/2020
13. Rozpočtové opatření č. 2/2020

14. Nabídka firmy MND s.r.o. na odběr elektřiny
Zápis byl vyhotoven dne: 30.04.2020
Zapisovatel:

Jitka Kropáčková
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Starostka:

Jitka Kropáčková
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Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold
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