Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXIII.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 9. července 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

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

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Oprava střešní krytiny – MŠ Kramolna"
3) Akce "přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" – zrušení VŘ a vypsání nového
VŘ
4) Rozpočtové opatření

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že ze
zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam. Následně starostka
předala slovo místostarostovi Ing. Bohumilu Pecoldovi, který byl pověřen řízením
zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kramolna zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 6. 2018 do 9. 7. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
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 Ing. Jiřím Šrámkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu Novotnou,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu
Novotnou, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
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 vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce
Kramolna na volební období 2018 – 2022 –– bod č. 5

 Nový bod VAK Náchod – změna akcií – bod č. 6
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Oprava střešní krytiny – MŠ Kramolna"
3) Akce "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" – zrušení VŘ a vypsání
nového VŘ
4) Rozpočtové opatření
5) Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce Kramolna na volební
období 2018 –2022
6)
VAK Náchod – změna akcií
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci "Oprava stření krytiny – MŠ Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.

ZO svým usnesením č. XXXI/8 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Oprava střešní krytiny – MŠ Kramolna" a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení.
ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla
zveřejněna 11.6.2018 a lhůta pro doručení nabídek končila 26.6.2018 v 15.00 hodin. Ve lhůtě
pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 3 nabídky těchto firem: firma CONCH s.r.o.,
Krnov, firma Fast střechy s. r. o., Náchod a firma Martin Hejzlar, Náchod. Zastupitelstvu je
předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a přidělení veřejné zakázky.
Hodnoticím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH.
Jako nejvýhodnější vyhodnocená nabídka, je zastupitelstvu předkládána firma Martin
Hejzlar, Běloveská 1772, 547 01 Náchod, IČ 44442963, s nejnižší nabídkovou cenou 494
491,– Kč, která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace (viz příloha 2). Dále je
zastupitelstvu předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky o
přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma Martin
Hejzlar.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Oprava střešní krytiny - MŠ Kramolna" uchazeči Martin
Hejzlar, Běloveská 1772, 547 01 Náchod, IČ 44442963 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Akce "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" – zrušení VŘ a
vypsání nového VŘ
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO svým usnesením č. XXXI/8 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové
řízení. Veřejná zakázka byla zveřejněna 11.6.2018. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s
výsledkem výběrového řízení, které proběhlo 26.6.2018. Bohužel nebyla v termínu dodána
žádná nabídka. Proto starostka žádá zastupitelstvo o zrušení VŘ a schválení realizace veřejné
zakázky nové a včetně jmenování následujících členů hodnotící komise: Jitka Kropáčková
(člen komise), Alena Kadavá (náhradník), Ing Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava
Novotná (náhradník), Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník), Libuše
Hrochová (člen komise), Jiří Maršík (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Novotná – dotázala se, kdy bude VŘ vyhlášeno a kdy bude jednání hodnotící komise, a
zda bude p. Pecold přítomen z důvodu dovolené
p. Pecold – odhadl, že vyhodnocovat by se mohlo zhruba za 3 týdny a předpokládá, že se
jednání hodnotící komise zúčastní

Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení realizace veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" a zároveň schvaluje
realizaci nové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přístřešky pro kontejnery v obci
Kramolna – nová“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení:





Jitka Kropáčková (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Jaroslav Vlček (náhradník)
Libuše Hrochová (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (příloha č. 3)
Jedná se navýšení příjmů na pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF o 15,– Kč a par.
6310 pol. 2142 příjmy z dividend ČS 820,– Kč, vše odvedeno na účet 8115 změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Dále byly navýšeny výdaje o 7 260 Kč na
PD administraci – místo pro přecházení Kramolna par. 2223 pol. 6121, výdaj je krytý z
prostředků na běžném účtu. Další změna je z par. 6171 pol. 5194 obec věcné dary na par.
5512 pol. 5169 hasiči služby, jedná se o zakoupení vstupenek do ZOO pro mladé hasiče ve
výši 920,– Kč. Další změny byly prováděny v rámci paragrafů, takže nebyly navyšovány
příjmy ani výdaje. Jedná se o tyto paragrafy: par.3421 z pol. 5139 na pol. 5171 ve výši 570,–
Kč nátěr laviček hřiště Lhotky, par. 3613 z pol. 5901 na pol. 5137 ve výši 12 730,– Kč BH
nová kuchyňská linka byt č. 1, par. 5512 z pol. 6121 na pol. 5137 ve výši 11 800,– Kč,
kuchyňská linka do HZ Kramolna 146 a část. základnová radiostanice pro výjezdovou
jednotku. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou dne 29.6.2018.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Vlček – dotázal se, co je to za radiostanici
pí starostka – odpověděla, že je to nová do cisterny
pí Novotná – dotázala se, zda byla kuchyňská linka zahrnuta v ceně prodeje
pí starostka – odpověděla, že kuchyňská linka v jednom bytě zůstala a ve druhém byla
oceněna velmi nízkou účetní cenou
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření č.
9/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

5) Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce Kramolna na
volební období 2018 – 2022
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, projednalo ZO návrh na
stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018–2022. Počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen, bude následně oznámen na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Pro volební období 2018 –2022 je, stejně jako v
minulém volebním období, navrženo 7 členů zastupitelstva obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna stanoví v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, v platném znění, počet členů zastupitelstva
obce na volební období 2018 –2022 na 7 členů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) VAK Náchod – změna akcií
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Valná hromada akciové společnosti VAK Náchod, a.s., na svém zasedání 17.5.2018
rozhodla o přeměně listinných akcií na akcie zaknihované. Důvody zaknihování jsou ty, že
společnost si bude moci uplatnit finanční podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
možnost zúčastňovat se veřejných zakázek, sníží se náklady spojené s úschovou listinných
akcií. Realizátorem zaknihování akcií bude společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE,
a.s.. Pro zaknihování je nutné, aby akcionář vlastnící akcie na majitele provedl před
zaknihováním jejich výměnu v sídle společnosti. Majetkový účet má obec zřízený o FIO
banky.
p. Pecold – dotázal se, v jaké hodnotě jsou akcie
pí starostka – odpověděla, že neví přesně, ale zhruba kolem 8 mil. Kč
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozhodnutí Valné hromady akciové
společnosti VAK Náchod, a.s. o přeměně listinných akcií na akcie zaknihované a pověřuje
starostku k vkladu akcií obce Kramolna na majetkový účet zřízení u FIO banky, kde budou
zaevidovány.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin.

Zdrželi se: 0

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Rozpočtové opatření č. 9/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 12.7.2018

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

12.7.2018

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

12.7.2018

Ladislava Novotná

dne:

12.7.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

12.7.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

12.7.2018

.

