Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 16. prosince 2019
Místo jednání:

Obecní knihovna Trubějov čp. 13

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

18:00 hodin
19:30 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík,
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Maršík
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
3) Mateřská škola Kramolna– odvod finančních prostředků do rozpočtu obce dle § 28
zákona 250/2000 Sb.
4) Havarijní stav kanalizační přípojky v Mateřské škole, Kramolna
5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb GDPR
6) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2019
7) Rozpočtové provizorium na rok 2020
8) Odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61, k.ú. Kramolna
9) Darování pozemku p.č. st. 298 pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně.
10) Rozpočtové opatření
11) Různé
12) 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 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 6. 12. 2019 do 16. 12. 2019. 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 Janem Pařízkem a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího
Maršíka a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 vystoupila
starostka a podala návrh na změnu programu:
i) Návrh na změnu programu:


Stažení bodu 3) Mateřská škola Kramolna – odvod finanční prostředků do
rozpočtu obce dl § 28 zákona č. 250/2000 Sb.



Nový bod Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu
Kramolna čp. 145 jako bod 10)



Nový bod Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku a neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2019 jako bod 11)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:

Zahájení zasedání zastupitelstva
Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
Havarijní stav kanalizační přípojky v Mateřské škole, Kramolna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb GDPR
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2019
Rozpočtové provizorium na rok 2020
Odkoupení obecního pozemku p. č. 48/61, k.ú. Kramolna
Darování pozemku p. č. st. 298 pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně
Rozpočtové opatření
Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu Kramolna čp. 145
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
a neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2019
12) Různé
13) Diskuse
1)
2)
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) Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo na svém zadání dne 13. listopadu 2019 schválilo usnesením č.
XIII/11/2019 vypracování studie na akci "Obecní budova Trubějov čp. 13" firmou INS, spol.
s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 60109971. Návrh studie představil přítomným
občanům pan Ing. Šulc. Nová budova vznikne téměř na stejném půdorysu. V přízemí bude
zachována knihovna s technickou místností, naproti bude společenská místnost, pro obě
místnosti společná kuchyňka a toalety. V prvním patře jsou naprojektovány 2 byty. První
patro i přízemí budou mít samostatné vchody. Součástí projektu je vybudování parkoviště a
čističky odpadních vod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byl občanům
představen výkres a návrh studie, ke kterým dostali možnost vyjádřit se a zeptat na
podrobnosti přímo p. Ing. Šulce. Pan Ing. Šulc zodpovídal dotazy na rozměry a uspořádání
zamýšlených prostor. Zastupitelé diskutovali s občany o využívání budoucí společenské
místnosti.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace společnosti INS, spol. s.r.o. o
stavu zpracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" a
schvaluje dokončení studie v rozsahu dle představeného návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Havarijní stav kanalizační přípojky v Mateřské škole, Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.

Starostka informovala zastupitele, že byla prověřena možnost uzavření dodatku na opravu
havarijního stavu suterénního zdiva z dvorní části mateřské školy. Při konzultaci na KÚ
Královéhradeckého kraje bylo obci sděleno, že uzavření dodatku na opravu zdiva ke stávající
smlouvě na opravu kanalizace není možné. Předpokládaná cena díla 619 327,08 Kč bez DPH
přesahuje 30 % původní hodnoty smlouvy a nelze opravu zjištěného havarijního stavu
suterénního zdiva spojit s opravou kanalizace. Proto bude tedy třeba vypsat další veřejnou
zakázku na tuto opravu. Dle Směrnice č. 01/2016 pro zadávání zakázek malého rozsahu se
jedná se o zakázku kategorie III. Vše bylo projednáno se stavebním dozorem p. Hrochovou,
která vypracuje podklady pro zadávací řízení – zadávací dokumentaci (postup prací a
rozpočet). Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení realizace veřejné zakázky
malého rozsahu "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna" a jmenování
hodnotící komise 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)
V současné době je tedy opravena kanalizační přípojka v mateřské škole a provedena
částečná fakturace za skutečně provedené práce s tím, že výkopy nebyly kvůli připravované
opravě havarijního stavu suterénního zdiva zaasfaltovány. Dále byly provedeny vícepráce,
které byly odsouhlaseny stavebním dozorem, kdy bylo nutné rozebrat téměř celý chodník
podél MŠ, vytrhat obruby a provést zaštěrkování (náhrada za živičný koberec, dokud nebude
vše opraveno). Zastupitelstvu je předkládán dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Rostislavem
Dudkem z Přibyslavy o navýšení ceny díla o 74 069,09 Kč s DPH za provedené vícepráce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna" a jmenování hodnotící
komise 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. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 o navýšení ceny díla o 74 069,09
Kč s DPH za provedené vícepráce ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.11.2019 na opravu
kanalizace v dvorní části Mateřské školy, Kramolna s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729, a pověřuje starostku podpisem tohoto
dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb GDPR
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 6.2.2019 usnesením č. IV/11/2019 schválilo uzavření
smlouvy s firmou ICT plus, s r.o. Hradec Králové na zajištění služeb ohledně pověřence
GDPR pro obec. V současné době je obci navržen Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k
zajištění služeb ze dne 8.2.2019, který mění měsíční odměnu za výkon pověřence směrem
dolů na 907,50 Kč s DPH a dále se mění doba trvání smlouvy na dobu neurčitou. (příloha č.
2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění
služeb ze dne 8. února 2019 s firmou ICT plus, s.r.o., Piletická 486 – technologické
centrum, 503 41 Hradec Králové, IČ 01384163 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření obce
Kramolna za rok 2019, který se uskutečnil 5. prosince 2019. Při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Kramolna nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření
obce Kramolna za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Rozpočtové provizorium na rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Důvodem návrhu rozpočtového provizoria na rok 2019 je neschválení rozpočtu obce
na rok 2020 do konce roku 2019. Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem
usnesení 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 navržené rozpočtové provizorium na rok 2020.
V období rozpočtového provizoria bude obec hradit jen běžné pravidelně se opakující výdaje
a výdaje na činnosti spojené se státní správou. Kromě toho bude dále:
a) Hradit závazky ze smluv uzavřeních do 31. 12. předchozího roku, jejich úhrada je
plánovaná na počátek roku následujícího.
b) Zapojovat příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká
se i dotací na volby).
c) Realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, např. vratky a odvody
z dotací.
d) Realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví, výdaje
na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u nichž by prodlení způsobilo škodu (např.
platba pokut, penále). Tyto výdaje jsou bezodkladné.
e) Odešle zálohu na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola,
Kramolna ve výši 120 000,– Kč na jejich provoz do 15.1.2020.
f) Přijímat a odesílat průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci.
Výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude
dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení
rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7) Odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61, k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Paní Alena Sychrovská podala na obec žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61,
k.ú. Kramolna, o velikosti 72 m2, vedeného jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje dne 25.9.2019 usnesením č. XII/12/2019. Záměr byl
vyvěšen na úřední i elektronické desce od 14.10.2019 do 31.10.2019 (viz. příloha č.4).
Znalecký odhad na cenu pozemku vypracoval p. Špaček ve výši 200,– Kč za 1 m2. V ceně
pozemku bude zahrnuta i cena odhadu. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh kupní
smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem projednanou a odsouhlasenou
právním zástupcem a navrhuje její schválení (příloha č. 5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji
obecního pozemku p.č. 48/61 v k.ú. Kramolna, s Alenou Sychrovskou, Kramolna 202, 547
01 Náchod, za cenu Kč 15 150,– Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

8) Darování pozemku p. č. st. 298 pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Dne 13. listopadu 2019 schválilo zastupitelstvo usnesením č. XIII/9/2019 záměr na přijetí
daru části p. p. č. 336/2, k.ú. Kramolna o velikosti 12 m2 od manželů Jirouchových, který se
nachází pod Sýkorovou kapličkou st. p. č. 298, k.ú. Kramolna. Pozemek je již rozdělen,
zástavní právo bude také zrušené. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh darovací smlouvy
na st. p. č. 298 v k.ú. Kramolna odsouhlasenou právním zástupcem a navrhuje její schválení
(příloha č. 6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na st. p.
p. č. 298 v k.ú. Kramolna a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Obec přijala dotaci pro JSDH Kramolna ve výši 3.200,- Kč, pol 4116 UZ 14004, dále nám
do rozpočtu přibylo o 3.410,- více za tříděný odpad od firmy EKO-KOM par. 3725 pol. 2324,
ve výdajích se zvýšila částka bankovních poplatků o 2.000,- Kč, par. 6310 pol. 5163, přebytek
finančních prostředků ve výši 4 610,– Kč odveden na běžný účet pol. 8115. (viz. příloha č. 7)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10) Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu
Kramolna čp. 145
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvu obce je předkládán návrh na schválení stavební úpravy a změny užívání
skladu na prodejní plochu v prodejně potravin Kramolna čp. 145. Jedná se o probourání
vchodu z prodejny do skladu, kde ze stávajícího archivu vznikne prodejní plocha, kde bude
prodáváno nepotravinové zboží. Vzhledem k tomu, že se jedná o nosnou zeď, která se bude
muset probourat, je třeba požádat o stavební povolení a nechat zpracovat odpovídající
projektovou dokumentaci.

Dokumentaci na stavební povolení spolu s inženýrskou činností a rozpočtem vypracuje
Ing. Adam Langenberger z Kramolny za cenu 13 500,– Kč s DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci akce "Stavební úpravy a změna
užívání skladu na prodejní plochu Kramolna čp. 145“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zadání vypracování dokumentace pro stavební
povolení na akci "Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu Kramolna
čp. 145" včetně inženýrských činností panu Ing. Adamu Langenbergerovi, Kramolna 231,
547 01 Kramolna, IČ 04058208 a pověřuje starostku podpisem objednávky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku a neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí na rok
2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec obdržela finanční příspěvek od KHK na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku ve výši 43 400,– Kč. Dále obec obdržela neinvestiční účelovou dotace na
odbornou přípravu JSDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 3 200,– Kč. Zastupitelstvu je tedy
předložen návrh na schválení přijetí finančního příspěvku a dotace.
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 obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 43 400,– Kč od KHK.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje
JSDH obcí na rok 2019 od MV GŘ HZS ČR ve výši 3 200,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

12)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
a) Firma, která vysoutěžila zakázku na zateplení obchodu na Kramolně, čp. 145, dodala
veškeré potřebné dokumenty a je těsně před podpisem smlouvy.
b) Poslední koncept dokumentace pro výstavbu chodníku na Trubějov byl postoupen k
projednání odpovědnými orgány.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

13)

Diskuse

V diskuzi se občané vyjádřili k tématu výstavby chodníku z Kramolny na Trubějov, a to
především s ohledem na silniční provoz a autobusovou dopravu – umístění autobusových
zastávek.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb GDPR
3. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2019
4. Záměr prodeje pozemku p.č. 48/61
5. Kupní smlouva paní Sychrovská
6. Darovací smlouva manželé Jirouchovi
7. Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2019

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

20.12.2019

Ověřovatelé:

Ing.. Jiří Šrámek

dne:

20.12.2019

Jiří Maršík

dne:

20.12.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

20.12.2019

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

20.12.2019

