Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XVI
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 2. listopadu 2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
19:20 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ladislava
Novotná, Ing. Jiří Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří
Maršík,
Alena Kadavá
–
Ladislava Novotná, Jaroslav Vlček
Blanka Králová
Dle přiložené prezenční listiny
Ing. Andrea Lipovská, Věra Bartošová, Ing. arch.
Milan Falta

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Vydání ÚPO Kramolna
ÚPO Kramolna – vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo
Rozpočtové opatření
Výroční zpráva MŠ Kramolna
Plán inventur
Informace z finančního výboru
Informace z kontrolního výboru
Koupě lesního pozemku p.č. 273, k.ú. Trubějov
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Oprava komunikace na Lhotkách"
11) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Cestička k potoku" Trubějov
12) Různé
13) 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 25. 10. 2016 do 2. 11. 2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající současně představil i zástupce
pořizovatele územního plánu, paní Ing. Andreu Lipovskou a paní Věru Bartošovou z odboru
výstavby a územního plánování MěÚ Náchod a pana Ing. arch. Milana Faltu, kteří se budou
účastnit jednání k ÚPO Kramolna.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 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 Alenou Kadavou a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Jaroslava Vlčka,
zapisovatelem Blanku Královou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou Jaroslava
Vlčka, zapisovatelem Blanku Královou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

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. 4) Rozpočtové opatření na konec před bod č. 13) Různé
 Nový bod Příprava dotace: odpadové hospodářství zařadit jako č. 11)
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vydání ÚP Kramolna
ÚP Kramolna – vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo
Výroční zpráva MŠ Kramolna
Plán inventur
Informace z finančního výboru
Informace z kontrolního výboru
Koupě lesního pozemku p.č. 272, k.ú. Trubějov
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Oprava komunikace na Lhotkách"
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Cestička k potoku" Trubějov
Příprava dotace: odpadové hospodářství
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Vydání ÚP Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
Vydání ÚP Kramolna se skládá ze 3 částí
a) ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje
Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu,
b) rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek,
c) vydání ÚP Kramolna formou opatření obecné povahy.
Ad a) ÚP Kramolna – ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se
Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu
ZO Kramolna schválilo pořízení Územního plánu Kramolna dne 22.6.2011 a zadání
územního plánu Kramolna dne 19.9.2012 v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánovaní a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon). Zpracovatelem Územního
plánu je URBAPLAN s.r.o., Hradec Králové, Ing. arch. Milan Falta.
Před vydáním ÚP Kramolna zastupitelstvem obce ověřilo, že ÚP Kramolna není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu – § 54 odst. 2 stavebního zákona.
Ad b) ÚP Kramolna – rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek

Pořizovatel územního plánu MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále
jen pořizovatel) předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí "Návrh rozhodnutí o námitkách" k
návrhu ÚP Kramolna v souladu s § 72 odst. 5 správního řádu, který vypracoval na základě
vyhodnocení výsledků projednání s určeným zastupitelem (dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona, dále jen SZ). K návrhu územního plánu obdržel pořizovatel celkem 10 námitek k
veřejnému projednání a 1 námitku k opakovanému veřejnému projednání (totožnou), dále 11
připomínek ke společnému jednání (2 připomínky došly po termínu, k těmto připomínkám se
nepřihlíží) a 1 připomínku k opakovanému veřejnému projednání. Před vydáním ÚP
Kramolna zastupitelstvo rozhodlo o námitkách a odsouhlasilo Vyhodnocení připomínek
podaných k návrhu ÚP Kramolna.
Ad c) ÚP Kramolna – vydání formou opatření obecné povahy
Součástí ÚP Kramolna je textová část včetně odůvodnění a grafické části, dále
„Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“ a "Vyhodnocení vlivů
územně plánovací dokumentace na životní prostředí (SEA) – zhotovitelem této dokumentace
je Ing. Miroslav Vraný. Další součástí ÚP Kramolna je „Příloha č. 1: kopie originálního
znění podaných Námitek a Připomínek“ uplatněných k návrhu ÚP Kramolna. V souladu s §
54 stavebního zákona pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního
plánu s jeho odůvodněním. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 173 odst. 1) opatření
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Předsedající zahájil rozpravu k bodu a) ÚP Kramolna – ověření souladu s Politikou územního
rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Předsedající zahájil hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna ověřuje soulad Územního plánu Kramolna s Politikou
územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající zahájil rozpravu k bodu b) ÚP Kramolna – námitky a připomínky k
veřejnému projednání. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Předsedající zahájil hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Rozhodnutí o námitkách (pod bodem N textové
části odůvodnění str. 167) a souhlasí s Vyhodnocením připomínek podaných k návrhu
Územního plánu Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající zahájil rozpravu k bodu c) ÚP Kramolna – vydání formou opatření obecné
povahy. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Předsedající zahájil hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna vydává Územní plán Kramolna formou opatření obecné
povahy. Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Kramolna se ruší doposud platný
ÚPO Kramolna včetně jeho čtyř změn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno

3) ÚPO Kramolna – vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec obdržela od firmy Urbaplan, s.r.o, Hradec Králové přehled prací provedených nad
rámce smlouvy o dílo. Cenová nabídka a následně uzavřená smlouva o dílo na zpracování
územního plánu nepočítala s náklady na opakované veřejné projednání, které proběhlo v
srpnu letošního roku. K opakovanému veřejnému projednání firma zpracovala požadavky na
úpravu návrhu ÚP, které vzešly z vyhodnocení doručených námitek pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem. Přehled víceprací a vícenákladů byl předložen ve výši
21.296,– Kč včetně DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přehled prací provedených společností
URBAPLAN, s.r.o., Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové nad rámec smlouvy o dílo
08/11/UBN a souhlasí s proplacením účtovaných nákladů v celkové výši 21 296,– Kč včetně
DPH. Současně zastupitelstvo pověřuje starostku obce přípravou a uzavřením
odpovídajícího dodatku smlouvy o dílo 08/11/UBN.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Výroční zpráva MŠ Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s výroční zprávou Mateřské školy, Kramolna
o činnosti a hospodaření za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva je k nahlédnutí na
stránkách MŠ Kramolna nebo na OÚ Kramolna, kde je založena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za školní rok 2015/2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

5) Plán inventur
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem plánu inventur, které se budou
provádět 31.12.2016. Bude zřízeno 7 dílčích inventarizačních komisí a 1 hlavní inventarizační
komise. (příloha č. 2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Plán inventur" k 31.12.2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
6) Informace z finančního výboru
Předsedající vyzval paní starostku, předsedkyni finančního výboru, k představení návrhu.
Paní starostka seznámila ZO se závěry jednání finančního výboru dne 5. října 2016.
Finanční výbor se zabýval kontrolou pokladních dokladů za období leden – září 2016 a stavu
pokladny k 5.10.2016, závěrečného účtu a závěrky obce za rok 2015 a faktur přijatých za
období leden – září 2016.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zápis z jednání finančního výboru ze dne
5.10.2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
7) Informace z kontrolního výboru
Předsedající vyzval paní Ladislavu Novotnou, předsedkyni kontrolního výboru, k
představení návrhu:
Paní Ladislava Novotná seznámila ZO se závěry jednání kontrolního výboru konaného
17.10.2016. Kontrolní výbor se zabýval kontrolou zápisů ze zastupitelstev a protokolů
výběrových řízení. Dále byl informován o situaci průjezdu Kramolna–Vysokov a o revizi
mostků v obci. Předsedkyně kontrolního výboru požádala o vyvěšení směrnice o veřejných
zakázkách na obecní stránky.
Dále paní Novotná sdělila, že chce podat rezignaci na funkci předsedkyně kontrolního
výboru. Pan místostarosta požádal pí Novotnou o písemné potvrzení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.

pí Kropáčková – měnil se zákon a veřejných zakázkách, bude zpracována nová směrnice a
po schválení bude vyvěšena na obecních stránkách.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
17.10.2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
8) Koupě lesního pozemku p.č. 272.k.ú. Trubějov
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu.
Na minulém zastupitelstvu konaném dne 3.10.2016 byl schválen záměr obce koupit lesní
pozemek p.č. 272, k.ú. Trubějov o výměře 6 789 m2 za cenu 100 tis. Kč a starostka pověřena
k jednání o smlouvě. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem projednanou a odsouhlasenou právníkem a navrhuje
její schválení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávajícími Martou Kroupovou, 10.5.1923,
bytem Trubějov 1, 547 01 Náchod, Josefem Mackem , 11.7.1945, bytem U Kaštánku 932,
549 41 Červený Kostelec a Vladimírem Mackem, 1.4.1953, bytem Příkopy 1118, 547 01
Náchod, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví pozemek p. č. 272 zapsaný na LV č.
231 pro obec Kramolna a katastrální území Trubějov v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

9) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci "Oprava komunikace na Lhotkách"
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka seznámila ZO s nutností opravy komunikace na Lhotkách, jedná se o
komunikaci u Šrámkových v horní části obce p. p.č. 33, k.ú. Lhotky. Komunikace je zde
propadlá a hrozí zde nebezpečí. Starostka proto provedla šetření na místě a v rámci veřejné
zakázky na realizaci oslovila 3 firmy, které požádala o zaslání nabídky. Nabídku zaslaly
všechny tři firmy:
Firma Vše pro stavby s.r.o., Náchod, nabídková cena 65.258,78 Kč bez DPH.
Firma LIEN s.r.o, Praha – Nusle, nabídková cena 63.137,17 Kč bez DPH.
Firma Stavební kancelář Michal Týfa, Žďárky, nabídková cena 66 .278,84 Kč bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka uchazeče LIEN s.r.o, Praha – Nusle,
která splnila všechny požadavky veřejné zakázky a podala nabídku s nejnižší nabídkovou
cenu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Oprava komunikace na Lhotkách" uchazeči LIEN s.r.o., U
Svépomoci 1015/1, 140 00 Praha – Nusle, IČ 24740012 a pověřuje starostku podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

10) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky na akci "Cestička k potoku" Trubějov
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka informovala zastupitelstvo, o požadavku občanů Trubějova na úpravu
povrchu komunikace od knihovny čp. 13 směrem k potoku p.p.č. 303/1, k.ú. Trubějov.
Projektovou dokumentaci na opravu zpracovali Hauckovi z České Skalice.
Starostka v rámci veřejné zakázky na realizaci oslovila 4 firmy, nabídku podala pouze 1
firma, a to:
Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, nabídková cena celkem ve výši 87 025,– Kč, firma
není plátcem DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Novotná doplnila, že p. R. Novotný není její příbuzný.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Cestička k potoku" Trubějov" uchazeči Radek Novotný,
Řešetova Lhota 80, 547 01 Náchod, IC 70965218 a pověřuje starostku podpisem příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

11)

Příprava dotace odpadové hospodářství
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.

Starostka předložila variantu podání žádosti o dotaci na odpadové hospodářství OPŽP,
dotace zahrnuje nákup kompostérů do domácnosti + nákup nového velkoobjemového
kontejneru. Minimální částka dotace je 0,5 mil Kč, 85 % dotace. Zpracováním žádosti o
dotaci by byla pověřena firma Ing. David Plíštil, Ph.D. z Mělníka s tím, že žádost bude
podána v 11/2016, realizace se předpokládá v období 4–5/2017. Cena zpracování je 2,9 % z

celkových uznatelných nákladů (min. 39 0000,– Kč) bez DPH. V případě neúspěchu faktura
nebude vystavena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti do programu OPŽP, spec. cíl:
3.1 Pořízení domovních kompostérů pro obec Kramolna a pověřuje starostku k zajištění
realizace včetně uzavření smlouvy a dodatku č. 1 s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D, Za
Stadionem 3842, 276 01 Mělník, IČ: 66992354.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

12)

Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 a č. 10 z minulého měsíce. (příl. č. 3)
Rozpočtové opatření č. 9

Navyšují se příjmy i výdaje o částku 63 tis. Kč, jedná se o volby do zastupitelstev krajů,
dále se jedná o navýšení příjmů ve výši 17 tis. Kč z EKO–KOMU, odvedeno na par. 6171 s
pol. 5182.
Rozpočtové opatření č. 10
Navyšují se příjmy – daň z příjmu právnických osob, popl. za psa, úhrada škody
občanem, pronájem sálu, příjmy z finančního majetku, celkem o 17.586,– Kč, z toho jsou
pokryty výdaje v celkové výši 12 917,– Kč na opr. zastávky, údržbu chodníku, materiál
KPOS, materiálu a věcný dar využití volného času dětí a mládeže. Dále je z těchto příjmů
pokryto ve výši Kč 2 169,– materiál par. 3639 a ve výši 2.500,– Kč svoz nebezpečného
odpadů par. 3714. Navyšují se výdaje ve výši Kč 82 014,09 – jedná se materiál o opravy a
údržbu obecních trakt. par. 3639, paragraf 5512 nákup materiálu a služeb, § 6171 nákup
služeb a nákupy jinde nezařazené, vratka dotace. Ostatní změny jsou provedeny v rámci
paragrafu, takže se nenavyšují příjmy ani výdaje – jedná se o par. 3222 ve výši 742 Kč,– a
par. 5512, kde se převádí z pol. 5171 na pol. 6121 částka ve výši Kč 41 583,–. Dále se
přeúčtovala částka 17.000,– Kč z par. 6171 pol. 5182 na pol. 8115– oprava.
Rozpočtové opatření č. 11 (příl. č. 4)
Rozpočtové opatření č. 11, které se týká navýšení paragrafu 3635 pol. 6119 o částku 21
300,––z položky 8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních
účtech.
Rozpočtové opatření č. 12, které se týká přesunu finančních prostředků paragrafu 1032 z
položky 5169 na položku 6130 v částce 100.500,–, (nebudou se navyšovat příjmy ani výdaje).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

13)

Různé
a) Směna pozemků s Lesy České republiky
Obec obdržela návrh od Lesů ČR k odměření části pozemku p.č. 1936/1 v k.ú.
Městská Kramolna. Výměra této cesty bude zhruba na kraj lesa v Městské
Kramolně, část komunikace je asfalt a malá část štěrk. Z důvodu zdlouhavého
řízení, žádá obec o objednání geometrického měření, kterého by měli být účastni
obě strany. Veškeré náklady vynaložené na směnu pozemků hradí každá strana z ½.
Dále obec objedná na katastrálním úřadu nabývací tituly obou parcel, srovnávací
sestavení, snímek katastrální mapy se zákresem, částečný výpis z LV č. 753 a
10001. (pro obce toto katastr vyhotovuje zdarma). Dále byl zaslán návrhy dohody o
určení osoby soudního znalce, který je třeba zaslat podepsaný zpět.

b) Souhlas s přeloženým plynovodní přípojky
Starostka seznámila přítomné, že obec byla požádána majiteli soukromého
pozemku o souhlas s přeložkou obecního plynovodu, který je v současné době v
pronájmu. Sdělila, že obec s přeložkou souhlasí za předpokladu, že stavba bude
provedena v souladu s PD a se souhlasem plynáren a MěÚ Náchod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

14)

Diskuse
p. Jedlička – vznesl dotaz zda, když budou v obci kompostéry, se uvažuje o zrušení
deponie, zda je obec informována o tom, že v Městské Kramolně na cestě k zámku je
navážka se stav. buňkou. Další dotaz se týkal začerněných (anonymizovaných) zápisů na
webových stránkách obce.
pí Kropáčková – odpověděla, že obec neuvažuje o zrušení deponie, stav na parcele v
Městské Kramolně se řeší, byl vypsán stavební dohled. Začerněné zápisy jsou z důvodu
ochrany osobních údajů. Zápisy se zastupitelstva jsou nezačerněné k nahlédnutí na
obecním úřadě.
p. Mütsch – se dotazuje, proč nebyly zveřejněny na stránkách obce poslední dvě veřejné
zakázky.
pí Kropáčková – podle směrnice obec zveřejňuje na stránkách zakázky III kategorie,
poslední dvě zakázky spadaly do kategorie II.

p. Mütsch – se dotazuje jaký je stav ohledně hřiště na Lhotkách
p. Pecold – proběhla schůzka zastupitelů, projektanta a občanů Lhotek na OÚ, kde se
dohodl další postup a potřebné úpravy projektové dokumentace.
pí Kropáčková – sdělila, že by se mohlo na příštím zasedání přijmout usnesení o podání
žádosti o dotaci na hřiště na Lhotkách
p. Jedlička – sdělil, že by bylo dobré vybudovat tři hřiště na Kramolně, Lhotkách a
Trubějově. Myslí, že by byla větší šance na úspěch při žádosti o dotaci.
p. Pecold – odpověděl, že přidělení dotace závisí od dopadu projektu do území a počtu
zasažených obyvatel
p. Mütsch - dotaz, když se bude budovat chodník na Pruty, zda neuvažovat již i o
chodníku směrem na Lhotky
p. Pecold – požadavky na stavbu chodníků vyplynuly i z dotazníku ohledně SPRO
p. Macháček – sdělil, že by bylo dobré oba chodníky zpracovávat současně, dále sdělil, že
je špatná dopravní situace na komunikaci směrem od prodejny na Trubějov, hlavně když
už je nyní brzy tma. Dále vznesl dotaz, zda by se nemohlo dát na komunikaci u prodejny
dopravní značení (přechod, světlo).
p Pecold – zastupitelstvo uvažuje i o zpomalovacích pruzích
pí. Novotná – bylo by dobré umístit zpomalovače rychlosti v obci. Chtěla by zažádat o
ukazatel rychlosti na Trubějově (když se přijíždí od Zábrodí), a o úpravu silničních značek
na Trubějově.
p. Jedlička – navrhl úsekové měření
p. Vlček – informoval přítomné, že po třech a půl letech skončila kauza jeho trestního
stíhání, které bylo zahájeno z podnětu občanů Kramolny (anonymního). P.Vlček byl
osvobozen. Nediví se současnému ZO, že je tak opatrné.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.20 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Plán iventur
3. Rozpočtové opatření č. 9, 10 a
4. Rozpočtové opatření č. 11

Zápis byl vyhotoven dne: 7.11. 2016

Zapisovatel:

Blanka Králová

dne:

7.11.2016

Ověřovatelé:

Ladislava Novotná

dne:

7.11.2016

Jaroslav Vlček

dne:

7.11.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

7.11.2016

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

7.11.2016

