Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. X
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 22. února2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
19.15 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů

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

Ing. Bohumil Pecold, Jitka Kropáčková, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, A. Kadavá, L.
Novotná
–
–
L. Novotná, Ing. Jiří Šrámek
Irena Vítková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva inventarizační komise za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 11 a 12
Zpráva finanční komise - příspěvky spolkům
Aktualizace Zásad poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce
Schválení podaných žádostí o finančních příspěvek spolkům
Schválení rozpočtu na rok 2016
Projednání darovací smlouvy – Městská knihovna Náchod
Schválení záměru změnit pachtovní smlouvu s ZD Ženov
Schválení záměru pachtu pozemků lokalita Březinka
Smlouva na dodávku elektřiny
Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ
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 12. 2. 2016do 22. 2. 2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Jaroslavem Vlčkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Ing. Jiřího Šrámka,
zapisovatelem Irenu Vítkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Ing.
Jiřího Šrámka zapisovatelem Irenu Vítkovou.
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 byl sdělen
návrh na doplnění programu o jeden bod na základě podnětu starostky: Projednání žádosti pí.
M. Fršlínkové o zařazení pozemků do ÚP Kramolna. Zastupitelé schválili doplnění programu
všemi hlasy.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva inventarizační komise za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 11 a 12
Zpráva finanční komise - příspěvky spolkům
Aktualizace Zásad poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce
Schválení podaných žádostí o finanční příspěvek spolkům
Schválení rozpočtu na rok 2016
Projednání darovací smlouvy – Městská knihovna Náchod

9) Schválení záměru změnit pachtovní smlouvu s ZD Žernov
10) Schválení záměru pachtu pozemků lokalita Březinka
11) Smlouva na dodávku elektřiny
12) Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ
13) Projednání žádosti pí Fršlínkové o zařazení pozemků do ÚP obce Kramolna
14) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Zpráva inventarizační komise za rok 2015
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s výsledky inventarizace k 31.12.2015 a přečetla inventarizační
zprávu (příloha č. 2) :
Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek byly
provedeny jako prvotní a byly sestaveny ke konci rozvahového dne, tedy ke dni 31.12.2015
podle plánu inventur. Rozdíl byl pouze mezi stavem účetním a stavem inventurním na účtu
031 (pozemky), kdy obec 18.12.2015 nakoupila pozemky v hodnotě 4 500 000,– Kč, návrh na
vklad podán 18.12.2015, vklad proveden 14.1.2016. Jinak nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly, přebytky ani manka. Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku v hodnotě
16.718,70 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2015 a
vyřazení opotřebovaného majetku ve výši Kč 16 718,70.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření č. 11 a 12
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11 a 12. (příloha č. 3):
Obě rozpočtová opatření jsou za měsíc prosinec 2015. V rozpočtovém opatření č. 11 se
navyšují příjmy o 1.011.680,– Kč. Jedná se o součet položek daně z příjmů FO ze ZČ, daně z
příjmů FO se SVČ, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, odvodů za
odnětí půdy ze ZPF, poplatku za odpady, poplatku ze psů, odvodu loterií a podob. her,
správních poplatků, daně z nemovitých věcí, neinvestiční . dotace na hospod. v lesích, příjmů
z pronájmů pozemků, z poskytování služeb a výrobků, přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady EKO–KOM a příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí. Vše odvedeno na účet

(položku) 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Navýšení
výdajů na paragrafu 6320 položka 5163 pojištění obce, zaplaceno pojistné již na rok 2016 –
nebylo v rozpočtu, Výdaj se navýšil z položky 8115. Další změny nenavyšují příjmy ani
výdaje, tzn., že se provádí uvnitř paragrafů 3639, 3722, 6171, 3421, a 5512. V rozpočtovém
opatření č. 12 se proúčtovávají výdaje na rozpočtovou skladbu. Jedná se o výdaje, které se
účtovaly na základě dohody o vzájemném zápočtu, takže nebyly naúčtovány ve výdajích.
Jedná se o částku 4.960,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a 12.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Zpráva finančního výboru – příspěvky spolkům
Předsedající vyzval paní Alenu Kadavou, předsedkyni finančního výboru, k představení
návrhu.
Předsedkyně finančního výboru seznámila ZO se zprávou finančního výboru (příloha č.
4), která obsahovala informace o vyúčtování finančních příspěvků poskytovaných spolkům z
rozpočtu obce za rok 2015 a projednání podaných žádostí na rok 2016. Finanční výbor
provedl kontrolu vyúčtování fin. příspěvků u místních organizací SDH Kramolna, Klub Žen
Kramolna Bikraže za loňský rok. Všechny příspěvky byly vyčerpány v plné výši v roce, 2015,
účty byly doloženy a vztahují se k účelu uvedenému ve smlouvě. Finanční výbor provedl
kontrolu žádostí o fin. příspěvky na rok 2016 u organizací SDH Kramolna, SDH Lhotky, TJ
Sokol Kramolna, Klub Žen Kramolna Bikraže. Všechny organizace podaly žádost v řádném
termínu. Žádosti jsou doloženy všemi požadovanými doklady. Finanční výbor projednal
jednotlivé žádosti a doporučuje zastupitelstvu schválit do rozpočtu obce částku v celkové výši
Kč 129.980,–. Doporučuje max. výši příspěvku pro organizace Kč 40.000,–.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru dne
7. ledna 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Aktualizace Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele k představení návrhu.
Starostka zastupitelům vysvětlila situaci, ohledně zasílání finančních příspěvků spolkům
na běžný účet. Spolky, které v loňském roce účet neměli a mají své IČO, si ho založili.

Předsedkyně spolku ČSŽ Klub Kramolna BIKRAŽE informovala starostku o problémech se
zasíláním příspěvku v loňském roce. Spolek je zřízen pod krajskou organizací a nemá svůj
vlastní účet a nemůže si ho zřídit, protože nemá své IČO. Převod finančním prostředků na
termínovaný vklad jde pouze výběrem a vkladem. Zastupitelům je proto předkládán návrh
aktualizovat Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce tak, aby ve zvláštních
případech (pokud spolek nemá svůj vlastní účet), mohl být příspěvek vyplacen statutárnímu
zástupci spolku v hotovosti z pokladny obecního úřadu. Navrhované změny jsou:
 nové znění článku III. Žádost o příspěvek, odst.5), písm. d)„ověřená kopie smlouvy o
zřízení bankovního účtu, pokud má žadatel bankovní účet zřízen“,
 nové znění článku VII. Postup při projednání příspěvků zastupitelstvem obce v odstavci
3), písm. f) „termín poskytnutí příspěvku příjemci“ a v odstavci 5) „Do 30 dnů od
uzavření smlouvy obec Kramolna poskytne příspěvek příjemci.“
Aktualizované znění Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce je přílohou
č. 5.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Kadavá – vznesla dotaz, kvůli transparentnosti, když v loňském roce musel být zřízen
účet pro příspěvek (SDH Lhotky), a proto v loňském roce SDH Lhotky nepodal žádost o
příspěvek. Proč si Klub Žen Kramolna Bikraže nezaloží účet?
pí Vencbauerová – odpověděla, že Klub Žen Kramolna Bikraže nemá své IČO (je to jen
pobočný spolek), a proto si nemůže založit vlastní účet.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené aktualizované znění Zásad
poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Schválení podaných žádostí o finančních příspěvek spolkům
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu.
Starostka seznámila zastupitelstvo s podanými žádostmi spolků:
ČSZ Klub Kramolna Bikraže Kč 19.980,– na činnost, TJ Sokol Kramolna Kč 40.000,– (
20 tis. na energie a 20 tis. na činnost, SDH Kramolna Kč 95.000,–– na zakoupení
devítimístného automobilu a SDH Lhotky Kč 30.000,– na činnost. Sdělila, že podané žádosti
byly projednány ve finančním výboru zastupitelstva, který doporučil maximální výši
příspěvku pro spolek Kč 40.000,–. Pokud zastupitelstvo bude souhlasit s návrhem finančního
výboru tak budou schvalovány finanční příspěvky spolkům v následující výši: ČSZ Klub
Kramolna Bikraže Kč 19.980,– TJ Sokol Kramolna Kč 40.000,–, SDH Kramolna Kč 40.000,–
tis. a SDH Lhotky Kč 30.000,–.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Pecold – sdělil, že se snažil najít i jiné varianty ohledně výše příspěvku hasičům, ale
bohužel nejsou v současné době průchozí. K návrhu nemá připomínek.
Návrh usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících finančních příspěvků
z rozpočtu obce:
1. Příspěvek pro ČSŽ Klub Kramolna BIKRAŽE ve výši Kč 19.980,–.
2. Příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů v Kramolně ve výši Kč 40.000,–.
3. Příspěvek pro TJ Sokol Kramolna ve výši Kč 40.000.-.
4. Příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotkách ve výši Kč 30.000,–.
Příjemce je povinen využít poskytnutý příspěvek v souladu se schválenými Zásadami
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Schválení rozpočtu na rok 2016
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka následně
představila zastupitelstvu návrh rozpočtu 2016:
Návrh rozpočtu obce Kramolna na rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce vyvěšen od
5.2.2016 do 22.2.2016 a dálkových přístupem na stránkách obce od 6.2.216 do 22.2.2016.
Starostka seznámila přítomné s jeho obsahem a zdůvodnila velikost finančních prostředků v
jednotlivých paragrafech. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že příjmy jsou ve výši
Kč 10.965.630,– a výdaje ve výši Kč 12.473.470,–. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzv. schodek
ve výši Kč 1.507.840,– tvoří financování, jedná se o zapojení prostředků z minulých let.
Veškeré změny rozpočtu, které budou prováděny v průběhu roku 2016 rozpočtovými
opatřeními, bude schvalovat starostka a dodatečně je předloží ke schválení ZO na nejbližším
zasedání zastupitelstva. ZO pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření v roce
2016. Podmínky jsou zapsány v usnesení.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu:
pí Kadavá navrhla přesunout částku na rekonstrukci víceúčelové místnosti na Kramolně
čp. 146 ve výši Kč 100.000,– z par. 5512 pol. 6121 na par. 3639 pol. 6121, a dále navrhla
zbývající částku na poskytnutí fin. příspěvků spolkům ve výši Kč 40.000,– převést z par.
3429 pol. 5222 na par. 5512 pol. 5171 na opravu elektrických. rozvodů na HZ na Kramolně.
Celkem tedy v rozpočtu došlo ve výdajích ke změně pouze v paragrafech, neměnila se
výše finančních prostředků. Rozpočet byl upraven.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2016 jako schodkový v
závazných ukazatelích, paragrafech a třídách 1,4, a 8 v položkách.
Zastupitelstvo obce Kramolna stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
– rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií,
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady,
– úhrady pokut, penál a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostkou včetně jejich stručného odvodnění (odůvodnění
lze podat ústě).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8)

Projednání darovací smlouvy – Městská knihovna Náchod
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu.

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem darovací smlouvy účelové (příloha č. 7) s
Městskou knihovnou v Náchodě. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru
určeného na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
Navržená výše daru je Kč 12.000,–.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 12.000,–
na nákup knih do výměnného fondu a uzavření příslušné darovací smlouvy účelové s
Městkou knihovnou v Náchodě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9)

Schválení záměru změnit pachtovní smlouvu s ZD Žernov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem změnit pachtovní smlouvu č. 648 (příloha č. 8) s
ZD Žernov, včetně dodatku č. 1. Jedná se o tyto změny: pachtovní smlouva se mění z doby
neurčité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok nebo 7 roků, mění se výše základního
ročního pachtovného na 2000 Kč za ha, nově parcela č. 90/4, k.ú. Kramolna, výměra 451 m2.
Dle předešlé smlouvy bylo roční nájemné ve výši Kč 998,– podle nové bude roční nájemné
Kč 6 897,––.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Novotná – navrhuje odstranit ze smlouvy z čl. II. bod 2.6. část věty – „pokud nebude
čerpáno naturálně v období sklizně“.

p. Pecold – odpověděl, že v současné době to ničemu nevadí, v tuto chvíli se neschvaluje
text smlouvy, ale pouze záměr.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr změnit pachtovní smlouvu s ZD Žernov
těchto bodech: pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – s výpovědní lhůtou 1 rok,
mění se výše základního ročního pachtovného na 2000 Kč za ha, nově propachtovaná
parcela č. 90/4, k.ú. Kramolna, výměra 451 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10)

Schválení záměru pachtu pozemků lokalita Březinka

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem propachtovat pozemky v lokalitě Březinka, které
obec v prosinci 2015 zakoupila, z důvodu nutné údržby plochy, než bude zpracována
plánovaná studie. Čísla pozemků jsou zapsány v usnesení. Jedná se celkem o 43 543 m2.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr pachtu těchto pozemků v lokalitě
Březinka: parc. č. 187/2, 199/1, 199/2, 199/9, 201/3, 202, 203/2, 261/2 261/3, 263/2, 264/1,
216/4, 217/1, 217/4 v k.ú. Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11)

Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka seznámila zastupitelstvo se situací. Na obecním úřadě často nepěkně zapáchá
sociální zařízení v přízemí. Chtěli bychom vyměnit pánské toalety a umyvadlo, a při té
příležitosti zkontrolovat odpad v podlaze a odpad, který vede do patra. Vymění se dlažba a
obklady. Předpokládaná cena zakázky je 59 tis. bez DPH. Obec v souladu s platnou směrnicí
pro zadávání veřejných zakázek provedla poptávkové řízení, ve kterém byly shromážděny
nabídky následujících uchazečů:
1. Vodoinstalace L. Petráš, celková nabídková cena dodávky 63.323,00Kč bez DPH
2. Václav Kašpar, celková nabídková cena dodávky 69.328,00Kč bez DPH
3. Voma Jaromír Matys, celková nabídková cena dodávky 71.692,– Kč bez DPH

Zastupitelům je předkládán návrh na výběr nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky uchazeči Vodoinstalace Libor Petráš, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí Vencbauerová – zda by se neuvažovalo o celkové rekonstrukci a využití dotace na
budovu jako celek, na OU není bezbariérový přístup
pí Novotná – proč se zrušilo vítání občánků ve volební místnosti
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přidělení veřejné zakázky na rekonstrukci
sociálního zařízení v budově OÚ firmě Vodoinstalace Libor Petráš.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12)

Smlouva na dodávku elektřiny

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně informovala zastupitelstvo, že oslovila fi B. Energy, jako dodavatele
elektřiny, k jednání o úpravě cen elektřiny směrem dolů. Zástupce firmy sice přijel, ale dále
už nereagoval. Proto si na doporučení nechala zpracovat přehled dodavatelů elektřiny s
úsporami v roce 2016. Nabídka ročních úspor na dodávce silové elektřiny od firmy Amper
Market a.s. i s MŠ Kramolna činí 32 840 s DPH. Pokud se zastupitelé rozhodnou pro změnu
dodavatele, mají k dispozici i vzor smlouvy. Změna by byla reálná od 1.7.2016.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Pecold – vzhledem k výpovědní lhůtě 3 měsíce nevidím ve smlouvě zásadní riziko,
nemám s tím problém
pí Kadavá – nikdo ceny negarantuje
p. Pecold – má se měnit zákon, připravuje se změna tarifní struktury v elektroenergetice
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přechod k jinému dodavateli elektrické energie
Amper Market a.s. od 1.7.2016 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13)

Projednání žádosti pí. M. Fršlínkové o zařazení pozemků do UP obce
Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka vysvětlila situaci ohledně všech žádostí podaným p. M. Fršlínkovou:

Dne 21.1.2015 obec obdržela od pí. M. Fršlínkové žádost o zařazení pozemků p.č. 188/1,
191/1, 203/9 a 261/4 v k.ú. Kramolna do zastavitelné plochy. Pozemky v zastavitelném území
nikdy nebyly. Tuto písemnost starostka postoupila Městskému úřadu v Náchodě, jako
příslušnému úřadu (pořizovateli), který projednává Územní plán obce Kramolna.
Dne 30.12.2015 podala pí Marta Fršlínková opět totožnou žádost o zařazení výše
zmíněných pozemků do zastavitelné plochy v novém Územním plánu obce Kramolna, kterou
chtěla projednat na zasedání zastupitelstva dne 30.12.2015. Na tuto žádost obec odpověděla
dopisem z 8.ledna 2016, že žádost je totožná s žádostí ze dne 21.12.2015 i s námitkou k
veřejnému projednání zaslanou pořizovateli, který zpracovává Návrh rozhodnutí o námitkách.
Žádost nebyla zařazena do programu jednání z důvodu, že zastupitele neobdrželi žádost s
dostatečným předstihem, aby se s bodem mohli včas seznámit, a protože na jednání nebyli
přítomni všichni zastupitelé. Zařazení pozemků do zastavěného území řeší § 58 zákona č.
183/2006 (stavební zákon) a toto je součástí námitky, kterou obdržel pořizovatel.
Dne 19.2.2016 obec obdržela (emailem) urgenci od pí Marty Fršlínkové ohledně zařazení
výše zmíněných pozemků do zastavitelných ploch do Územního plánu obce Kramolna s
žádostí o projednání na zasedání zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v současné době se
Územní plán nachází ve fázy po veřejném projednání, zastupitelstvo nemůže do tohoto
zasahovat. Pořiizovatel v souladu se stavebním zákonem ve spolupráci s určeným
zastupitelem zpracuje Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP. Na závěr pořizovatel předloží ZO (§ 54 stavebního zákona) návrh
na vydání ÚP s jeho odůvodněním spolu s Návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem
vyhodnocení připomínek.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí požadavky v urgenci pí Marty Fršlínkové ze
dne 19.2.2016 spolu s dalšími žádostmi z 21.12.2015 a 30.12.2015 a pověřuje starostku,
aby žadatelce odpověděla.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

14)

Diskuse

Informace o jednání o průjezdu Kramolna – Vysokov :
Dne 10.2.2016 se starostka a místostarosta obce zúčastnili jednání zastupitelstva obce
Vysokov, týkající se udělování povolení průjezdu po místní komunikaci spojující obce
Kramolna a Vysokov. Starostka informovala zastupitele Vysokova o důvodech požadavků na
průjezd (školka, letiště, modeláři, pošta, chalupáři, majitelé pozemků). Krajský ředitel PČR
pan Červíček sdělil, že stávající nejednotný způsob povolení neumožňuje PČR účinně
zasahovat vůči zneužití místní komunikace. Byl proto podán návrh, aby povolení průjezdu
bylo vázáno na vydávání povolenky, která by byla jednotná pro obě obce a byla vydávána na
osobu. Platnost povolenky by byla omezena na volební období zastupitelstva (4roky).
Zavedením této povinnosti by se opravilo i dopravní značení u zákazu vjezdu a každý řidič by
se musel prokazovat výhradně vydaným povolením.
pí Kropáčková – informovala, že psát povolenky pro všechny občany je nereálné, drahé, bude
probíhat ještě jedno řízení
pí Kropáčková –informovala, že obec dělá revizi mostků a propustků, jsou ve špatném stavu

pí Novotná – komu patří mostek na Trubějově
pí Kropáčková – jako obyvatelka si můžeš zažádat o revizi sama
pí Zídková – zda se budete odvolávat na prodloužení tunelu a dál vidíme nesmyslný výjezd do
středu obce, Náchod se snaží zbavit provozu a my si přineseme do středu obce
p. Zídka - dává námitku proti výjezdu z obchvatu do středu obce Kramolny
pí Králíčková – jak se otvírá elektroodpad?
pí Kropáčková – elektroodpad můžete nechat před kontejnerem, p. Maršík nebo p. Hejzlar
otevře a uklidí
p. Mütch – vznesl dotaz, zda se nemohou schválit příspěvky spolkům jednotlivě nebo zda se
musí schválit jako balíček
p. Pecold – příspěvky byly schvalovány najednou, protože byla shoda na návrhu.
p. Mütch – ušetřilo se za loňský rok 5mil. na čem se ušetřilo?
pí Kropáčková – nebyly žádné investice
p. Mütch – vznesl dotaz, zda lokalita Březinka měla nějaké pachtovné na sebe navázáno? Zda
by nemělo být obráceně – obec by měla nabídnout pozemky, a kdo nabídne lepší cenu, tomu
pozemky nabídnout k pronájmu
pí Kropáčková – lokalita Březinka na sebe nemá navázáno žádné pachtovné
Konec opisu zápisu

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:12 hodin.
Přílohy zápisu:
Zápis byl vyhotoven dne: 24.2.2016

Zapisovatel:

Irena Vítková

dne:
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Ověřovatelé:

Ladislava Novotná

dne:

24.2.2016

Ing. Jiří Šrámek

dne:

24.2.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

24.2.2016

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne

24.2.2016

