Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XIX
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. února 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19.35 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Alena
Kadavá, Ladislava Novotná, Ing. Jiří Šrámek,
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
_
–
Ing. Jiří Šrámek, L. Novotná
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
Miloslav a Jana Klugarovi

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

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva předsedy finančního výboru
Schválení podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce
Projednání rozpočtu obce na rok 2017
Projednání rozpočtového opatření
Zpráva inventarizační komise za rok 2016
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
Kanalizace Lhotky
VAK Náchod – vypořádání majetkových vztahů ČOV Kramolna
Revokace usnesení č. XV/6 (směna pozemků)
Různé
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 17. 2. 2017 do 27. 2. 2017. 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 Alenou Kadavou a Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Ladislavu Novotnou,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Ladislavu
Novotnou, 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 vystoupila
starostka a podala dva návrhy na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Návrh na podporu místní prodejny potravin zařadit jako bod č. 2



Nový bod Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce zařadit
jako bod č. 12

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Návrh na podporu místní prodejny potravin
Zpráva předsedy finančního výboru
Schválení podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce
Projednání rozpočtu na rok 2017

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Projednání rozpočtového opatření
Zpráva inventarizační komise za rok 2016
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
Kanalizace Lhotky
VAK Náchod – vypořádání majetkových vztahů ČOV Kramolna
Revokace usnesení č. XV/6 (směna pozemků)
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Návrh na podporu místní prodejny potravin
Předsedající vyzval starostku k představení návrhu.
Starostka přečetla návrh manželů Miloslava a Jany Klugarových na podporu místní
prodejny potravin. Dále předsedající vyzval p. Klugara, aby se k návrhu vyjádřil.
Pan Klugar vysvětlil situaci a doplnil návrh, který přečetla starostka.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
p. Pecold – sdělil, že problematika udržení prodejny na obci je dlouhodobá záležitost,
obec tento problém vnímá. Z jistého hlediska je možno brát provoz prodejny jako veřejnou
službu, kterou lze zajišťovat i jinými způsoby. Zastupitelstvo se tímto problémem určitě
zabývat bude, ale dnes není připraveno přijmout žádné stanovisko.
pí Novotná – zeptala se, jakou mají majitelé obchodu představu o podpoře, z jakého
důvodu od Vás neodebírá zboží mateřská škola? Obec by určitě pomohla s reklamou ve
zpravodaji.
p. Klugar – vysvětlil složitou situaci v minulém období. Dle jeho názoru pokud je
prodejna na vesnici, měla by být podporována i mateřskou školou. V současné době je veliká
konkurence. Jiné obce údajně hradí náklady na energie, jako je topení, voda, elektřina, a
zakoupí i pokladnu EET. Stačil by příspěvek na energie. Myslí si, že reklama před obchodem
je dostatečná.
pí Kropáčková – dotázala se, zda požadují přispět na energie částkou v návrhu, tedy 97 tis.
Kč a zda neuvažovali o zmenšení prodejny nebo o nějakém jiném řešení, když nemají takový
obrat.
p. Klugar – odpověděl, že určitě ne, i když jsou nuceni vzhledem k poklesu odebraného
zboží dodavatelé upravovat i jeho dovoz (pečivo už se nedováží tak často).
pí Kropáčková – zeptala se, zda p. Klugar jednal s ředitelkou mateřské školy ohledně
dodávky potravin

p. Klugar – odpověděl, že s paní ředitelkou ne, ale ptal se kuchařek, které v obchodu
občas nakupují. Požádal starostku, aby navštívila ředitelku spolu s ním. Je schopen dodávat
zboží za lepší ceny.
pí Kropáčková – sdělila, že mateřská škola má již řadu let své dodavatele, se kterými má
určitě uzavřeny smlouvy o dodávkách. Záleželo by také na tom, jak by p. Klugar do školky
dlouho potraviny dodával. Můžeme svolat schůzku s ředitelkou mateřské školy. Myslí si, že
obchod na vesnici by měl být, ale obec ani zastupitelé nemůžou nařídit občanům, aby zde
nakupovali. Navrhuje, aby účastníci na dalším jednání představili návrhy, jak zvýšit
návštěvnost prodejny.
p. Klugar – sdělil, že můžou dát i jiný návrh, například pronájem nebo prodej obci.
pí Kadavá – zeptala se, zda uvažovali o pronájmu i někomu jinému než obci
p. Klugar – odpověděl, že mohou prodejnu nabídnout někomu jinému, ale je to těžší, vždy
se totiž jedná o výši pronájmu (na vesnicích většinou dotují obce)
pí Kadavá – dotázala se, zda p. Klugar myslí, že by si obec obchod pronajala a pak ho
pronajala někomu jinému?
p. Klugar – ano, pronajali bychom prodejnu obci a pak bychom ji mohli provozovat my
nebo někdo jiný. Obchod je dobře vybavený.
pí Kropáčková – doplnila, že ve Studnici mají obchod s potravinami též pronajatý, zhruba
za 35 tis. ročně, obec platí pouze pronájem,
p. Kábrt – sdělil, že pamatuje na vesnici několik obchodů, ale Klugarovi vedou obchod
nejlépe, obává se o fungování obchodu, pokud by ho vedl někdo jiný
p. Schröter – sdělil, že by bylo škoda, kdyby byl obchod zavřen, je třeba myslet na starší
občany
pí Nývltová – přimlouvá se za podporu obchodu, a vstřícnost hledat řešení. Myslí, že není
nutná podpora ve výši téměř 100 tis. Kč, je potřeba hledat kompromis, kdy by odebírala
mateřská škola a příspěvek by mohl být menší
p. Pecold – sdělil, že obec bude dál jednat, aby byl obchod zachován
p. Macháček – přimlouvá se za to, aby jednání nebyla zdlouhavá a souhlasí s podporou,
aby byl obchod zachován
p. Pecold – sdělil, že rozhodnutí by mělo být do 30 dní
p. Mütsch - sdělil, že na obecní knihovnu přispívají z rozpočtu také všichni občané a
nevyužívají ji. Přimlouvá se za podporu – možná ne přímo finanční (odběr potravin MŠ)
p. Pecold – konstatoval, že chápe obchod jako veřejnou službu nejen pro nákup, ale i pro
setkání občanů
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí návrh manželů Miloslava a Jany
Klugarových na podporu místní prodejny potravin.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

3) Zpráva předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k představení návrhu.
Předseda finančního výboru pan Jaroslav Vlček seznámil ZO se závěry jednání finančního
výboru, které proběhlo 18. ledna 2017. Finanční výbor kontroloval pokladní doklady a faktury
za 4. čtvrtletí 2016. Nezbyly zjištěny nedostatky. Dále provedl kontrolu finančních příspěvků
spolkům za rok 2016. Nebyly shledány nedostatky. Dále p. Vlček seznámil s výší finančních
prostředků pro spolky, které navrhuje finanční výbor zařadit do rozpočtu na rok 2017. Výbor
projednával i návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, doporučil ho
k vyvěšení a schválení v závazných ukazatelích paragrafech.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
pí Novotná – sdělila, že zprávu může zastupitelstvo vzít jenom na vědomí
p. Pecold – odpověděl, že ji zastupitelstvo může schválit, jak je navrženo
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1.
2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Schválení podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s podanými žádostmi spolků:
Obec obdržena následující žádosti o finanční příspěvek. ČSŽ Klub Kramolna Bikraže Kč
16 890,– Kč na činnost, TJ Sokol Kramolna 40 000,– ( z toho 20 tis. na energie a 20 tis. na
činnost, oprava a údržba) SDH Kramolna 70 000,–Kč na výstroj a výzbroj pro družstvo dětí,
žen a mužů, pořízení výstroje a výzbroje hasičského vozu, poháry na hasičskou soutěž, oprava
hasičské buňky a SDH Lhotky 22 200,– Kč na pokračování renovaci hasičské stříkačky,
nákup hadic, proudnice a sacího koše a na činnost. Podané žádosti byly projednány ve
finančním výboru, který navrhl schválit finanční příspěvky v této výši: ČSŽ Klub Kramolna
Bikraže 16.890,– Kč na činnost, TJ Sokol Kramolna 30 000,– Kč ( z toho 20 tis. na elektřinu a
10 tis. na činnost, opravu a údržbu), SDH Kramolna 40 000,- Kč (z toho 30 tis. na výstroj a
výzbroj pro družstvo dětí, žen a mužů, 4 tis. poháry na hasičskou soutěž a 6 tis. na pořízení
výstroje a výzbroje hasičského vozu), SDH Lhotky 22 200,- Kč (z toho 7,5 tis. na renovaci
hasičské stříkačky, 8,7 tis. na obnovu hasičského vybavení a 6 tis. na kulturní akce).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících finančních příspěvků
z rozpočtu obce:
1. příspěvek pro ČSŽ Klub Kramolna Bikraže ve výši 16 890,- Kč na činnost.

2. Příspěvek pro TJ Sokol Kramolna ve výši 20 000,– Kč na úhradu energií, vody a 10
000,– Kč na činnost, opravy a údržbu, celkem tedy 30 000,– Kč.
3. Příspěvek pro SDH Kramolna ve výši 30 000,– Kč na výstroj a výzbroj pro družstvo
dětí, žen a mužů, 4 000,– na poháry na hasičskou soutěž starostky obce, 6 000,– Kč na
pořízení výstroje a výzbroje hasičského vozu VW T4, celkem tedy 40 000,– Kč.
4.Příspěvek pro SDH Lhotky ve výši 7 500,– Kč na renovaci hasičské stříkačky, 8 700,–
Kč na obnovu hasičského vybavení a 6 0000,– Kč na kulturní akce, celkem tedy 22 200,–
Kč.
Příjemce je povinen využít poskytnutí příspěvek v souladu se schválenými "Zásadami
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Projednání rozpočtu obce na rok 2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Návrh rozpočtu obce Kramolna na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce i dálkovým
přístupem na stránkách obce od 10.2.2017 do 27.2.2017. ZO mělo k připravovanému rozpočtu
obce pracovní schůzku a na jeho položkách se předem shodlo. Rozpočet je navržen v
příjmech 12 439 980,– Kč a výdajích 12 439 980,– Kč, tedy jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu
byl také projednán ve finančním výboru dne 18. ledna 2017, který doporučil návrh
zastupitelstvu schválit.
Veškeré změny rozpočtu, které budou prováděny v průběhu roku 2017 rozpočtovými
opatřeními, bude schvalovat starostka a dodatečně je předloží ke schválení ZO na nejbližším
zasedání zastupitelstva. ZO byl současně předložen návrh pověřit starostku prováděním
rozpočtových opatření v roce 2017. Podmínky jsou zapsány v usnesení.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (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 rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný 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, penále 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 obce konaném po
schválení rozpočtového opatření starostkou včetně jejich stručného odůvodnění
(odůvodnění lze podat i ústně).
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
pí. Novotná – dodala, že se vším souhlasí, pouze se jedná o pozemky

6) Projednání rozpočtového opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 16 za měsíc prosinec 2016 (viz. příloha
č. 3)
Rozpočtové opatření č. 16
Jedná se o rozpočtové opatření za prosinec 2016. Navýšení příjmů z daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti, ze samost. výděl. činnosti, z kap. výnosů z právnických
osob a ze správních poplatků v celkové výši 719 140,– Kč, je odvedeno na účet 8115 změna
stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Navýšení příjmů za sběr
železa ve výši 4 622,– Kč, je odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodob. finančních
prostředků na bankovních účtech. Dále se jedná o úpravu v rámci paragrafu 6171 ve výši 75
746,– Kč, v paragrafu 6115 ve výši 1 934,–, v paragrafu 3639 ve výši 334,– Kč, v paragrafu
3349 ve výši 600,– Kč, v paragrafu 3111 ve výši 5 750,– Kč, v paragrafu 2333 ve výši 10
000,– Kč, v paragrafu 6310 ve výši 1 280,– Kč, nenavyšují se tedy příjmy ani výdaje.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2016
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s výsledky inventarizace k 31.12.2016 (viz příloha č. 4).
Inventarizace proběhla řádně k 31.12.2016 dle plánu inventur, podklady byly připraveny
a ověřeny na skutečnost. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Inventarizační komise doporučuje majetek k vyřazení a převod majetku dle přílohy č. 1
inventarizační zprávy. K vyřazení v celkové hodnotě 86 584,71 Kč a převod majetku dle
jiného umístění v celkové hodnotě 10 237,– Kč. Inventarizační zpráva je přílohou zápisu.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2016,
vyřazení opotřebovaného majetku ve výši 86 584,71 Kč a převod majetku dle jiného
umístění v celkové hodnotě 10 237,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8) Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu s firmou Pražská plynárenská. Jedná se o smlouvu na dobu určitou na 1 rok.
Jde se o formální krok, protože obec plyn od tohoto dodavatele již odebírá od roku 2011 a
jde o vysoutěženou cena na aukci, která platí 2 roky (aktuální cena za 1 MWh je 640,– ).
Smlouva o dodávce se buď nedochovala, nebo zřejmě asi nebyla podepsána. Z tohoto důvodu
starostka předkládá novou smlouvu. (viz 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 Smlouvu o sdružených službách dodávky a
odběru zemního plynu s firmou Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha I –
Nové Město, IČ 60193492, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) Kanalizace Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na zastupitelstvu konaném dne 19.12.2017 bylo schváleno usnesení č. XVII/4 o záměru
vložit kanalizace na Lhotkách jako nepeněžní vklad do společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. Záměr byl vyvěšen na úřední i elektronické desce od 26.1.2017 do 27.2.2017.
Pro obec byl vypracován znalecký posudek ceny kanalizace Ing. Danielem Jakwethem z
Trutnova,, který určil její cenu 1 358 880,– Kč. Dle odsouhlaseného návrhu výroční zprávy
společnosti VAK je emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1 664,– Kč za jednu akcii o
jmenovité hodnotě 1 000,– Kč. Starostka se dotazovala společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., jaká bude v případě vložení kanalizace cena stočného pro občany Lhotek. Cena
stočného za odvádění odpadních vod (bez čistění) bude ve výši jednotně v celé společnosti,
což je pro letošní rok 11,61 Kč/m3. Současně si obec nechala vypracovat od spol. EPI CS,
Česká Skalice kalkulaci cen stočného pro případ, že by obec provozovala kanalizaci ve vlastní
režii nebo prostřednictvím provozovatele. Pro tuto variantu byla cena stočného kalkulována

ve výši 19,44 Kč/m3. Starostka ještě zjišťovala ceny u jiných společností. Jejichž ceny se
pohybují různě, ale všechny převyšovaly částku 12 Kč/m3, např. Vodárny Červený Kostelec
od 16 do 18 Kč/m3, v závislosti od konkrétní části obce či města. Zastupitelstvu tedy byl
předložen návrh na schválení vložení kanalizace na Lhotkách jako nepeněžní vklad akcionáře
do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Za to obec získá celkem 816 kusů akcií ve
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, přičemž emisní kurz za jednu akcii je 1664,- Kč
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
p. Pecold – zopakoval, že obec jako vlastník a provozovatel kanalizace ve veřejném zájmu
je povinná se řídit příslušnou legislativou, a to zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a příslušnými prováděcími předpisy
(nařízení vlády a vyhlášky). V současné době obec požadavky zákona o vodovodech a
kanalizacích nesplňuje a zajišťuje jen nejnutnější činnosti, které bohužel k provozování
kanalizace v souladu se zákonem nestačí. Tento stav je bohužel dlouhodobý, a pokud chce
obec zabránit tomu, aby krajský úřad zrušil povolení k provozování kanalizace pro nesplnění
podmínek zákona, musí zajistit plnění podmínek vydaného povolení k provozování kanalizace
a zákona o vodovodech a kanalizacích. Vlastními silami to není obec schopna zajistit.
pí Kadavá – dotázala se, zda nabídku obci zaslal pouze VAK a.s.
pí Kropáčková – odpověděla, že kalkulaci ohledně stočného zpracovala firma EPI Česká
Skalice, firma VAK sdělila, že cena stočného bude ve výši jednotně v celé společnosti pro
letošní rok 11,61 Kč/m3, byly osloveny další firmy, ceny se pohybují různě, ale všechny
převyšovaly částku 12 Kč/m3.
Návrh usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh vložit kanalizaci na Lhotkách jako
nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská
1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 a pověřuje starostku k podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
10) VAK Náchod – vypořádání majetkových vztahů ČOV Kramolna
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zaslala obci žádost o vypořádání majetkových vztahů
k pozemkům u ČOV Kramolna. Při novém zaměření se zjistilo, že ČOV je oplocena na
pozemcích obce i soukromých vlastníků. Po dohodě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. s
plotem ustoupí podle nového zaměření, ale současně požaduje od obce 41 m2, které jsou v
současné době oplocené a jsou ve vlastnictví obce. Jedná se o "dědictví" minulosti, kdy
zemědělské pozemky nemohly být předmětem privatizace, případně se jednalo o historický
majetek měst a obcí. Představenstvo spol. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém
jednání odsouhlasilo postup vložení pozemků do základního kapitálu společnosti. Na základě
vypracovaného znaleckého posudku. Bude vydán odpovídající počet ks akcií.
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. žádá zastupitelstva obce o vyjádření, zda souhlasí s
vložením pozemku p.č. 201/6, k.ú Kramolna, o výměře 41 m2 do základního kapitálu
společnosti VAK Náchod ( jako nepeněžní vklad akcionáře). Geometrický plán je
přílohou č. 6

p. Pecold – vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitý majetek, bude zastupitelstvo
schvalovat pouze záměr
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
pí Kadavá – sdělila, že se jedná o pozemek č. 201/3, který byl rozdělen na dvě části 201/3
a 201/6, který obec koupila od p. Fiedlera a ještě není zaplacen, dotazuje se, zda obec může
disponovat s majetkem, který nemá zaplacený.
p Pecold – odpověděl, že pozemek vlastní obec, nyní se schválí záměr, který bude
vyvěšený a pokud dojde ke schválení, tak na příštím řádném zastupitelstvu, a to již bude
doplacena i druhá (poslední splátka).
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr návrhu na vložení pozemku p.č. 201/6,
k.ú. Kramolna, o výměře 41 m2 do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
a.s., Náchod (jako nepeněžní vklad akcionáře).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11) Revokace usnesení č. XV/6 (směna pozemků)
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Dne 3. října 2016 ZO na svém zasedání schválilo usnesení č. XV/6 záměr směny
pozemků, cesty p. Dítěte a cesty p. Borůvkové a p. Špačka za obecní cestu. Vzhledem k tomu,
že v současné době p. Borůvka a p. Špaček od tohoto návrhu odstoupili a se směnou
nesouhlasí, navrhuje pan Dítě směnu svého pozemku p.č. 212/3 a pozemku, který bude nově
vyměřen vedle komunikace p. Borůvky a p. Špačka ve stejné šíři za obecní cestu p.č. 211, vše
v k.ú. Lhotky. (viz. přiložený nákres). Zastupitelé byli s tímto návrhem již seznámeni.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XV/6 z 3.10.2016 a nahrazuje ho
novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr směny pozemků
p.č. 212/3, k.ú. Lhotky, a nově zaměřeného pozemku v k.ú. Lhotky (viz vyšrafovaná plocha
v přiloženém situačním nákresu – příloha č. 7 ), za obecní pozemek p.č. 211, k.ú. Lhotky,
který je ve vlastnictví obce Kramolna za předpokladu, že v době směny budou oba pozemky
ve vlastnictví pana Zdeňka Dítěte. Nově zaměřený pozemek bude navazovat na obecní
komunikaci p.č. 208/1 v k.ú Lhotky přibližně v pravém úhlu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

12) Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem pojistné smlouvy pro pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce od firmy Kooperativa pojišťovna a.s. Pardubice. Původní
smlouva končí na konci měsíce února a tato má počátek pojištění od 1.3.2017 na tři roky.
Limit pojistného plnění 3 mil. Kč. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem
stanovené odpovědnosti pojištěného za finanční škodu způsobenou obci Kramolna
porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitelstva obce, pojištěni
jsou všichni členové zastupitelstva.
p. Pecold – dodal, že smlouva bude v platnosti i pro další zastupitelstvo
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8603250877 pro
pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13)

Různé
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.

a) Modernizace webových stránek obce
Obec obdržela nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o na vytvoření
internetových stránek, tato společnost provozuje webové stránky sousedních obcí i
měst a zajišťuje kontinuity a provázanost s webovými stránkami okolních obcí tzn.
aktuality, které zveřejní okolní obce na své stránky, se mohou automaticky zobrazit i
na stránkách naší obce. Nabídková cena na dodávku www stránek PROFESIONAL
činí 18 029,– Kč. V ceně je zahrnuta i mobilní verze www stránek a převod dat ze
současných www stránek. Měsíční poplatek za provoz činí 595,32 Kč a zahrnuje 5
GB dat, správu a údržbu domény II. řádu, vedení 6 emailů, telefonickou podporu v
pracovních dnech, denní zálohování pro případ chyb ze strany uživatelů,
antispamovou ochranu, pravidelný upgrade redakčního systému, zajištění
bezpečnosti a návaznosti na nové technologie, kontinuální sledování právních změn a
jejich následnou implementace do WWW stránek obce. Zastupitelstvu obce je
předložen návrh na schválení záměru modernizace webových stránek obce
s využitím uvedené nabídky společnosti Galileo Corporation s.r.o a pověření
starostky k podpisu příslušné smlouvy.
p. Pecold – návrh stránek firma předloží starostce

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly
sděleny tyto návrhy.
pí Kadavá – podle směrnice o zadávání veřejných zakázek, nemusíme
schvalovat tento bod
p.Pecold – navrženým usnesením zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr modernizace webových stránek obce
s využitím nabídky společnosti Galileo Corporation s.r.o, Březenecká čp. 4808, 430 04 430
04 Chomutov, IČ 25448714 a pověřuje starostku k podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 14 bylo schváleno

b) Projednání nápisu na hasičské zbrojnici
ZO jednalo o podobě nápisu na hasičské zbrojnici na Kramolně směrem k silnici na
Červený Kostelec. Na návrh starostky byl odsouhlasen prostý nápis HASIČSKÁ
ZBROJNICE s umístěním znaku obce, protože budova je v majetku obce, která na
její provoz vynakládá nemalé prostředky.

c) Informace o výběrovém řízení Hřiště Lhotky
Dne 12.10.2016 proběhlo společné jednání ZO se zástupci Lhotek, a paní
projektantkou L. Hrochovou. V prosinci 2016 předala L Hrochová prováděcí
projektovou dokumentaci a předala doplněné výkresy i rozpočet, který nepřekročil
600 tis. s DPH. Obec má v současné době připravenou výzvu a zadávací
dokumentaci, která byla projednána a odsouhlasena zastupiteli a byla zaslána ke
kontrole na KÚ KHK. Neprodleně po odsouhlasení či zapracování připomínek bude
svoláno mimořádné jednání zastupitelstva k vyhlášení veřejné zakázky a jmenování
členů hodnotící komise.

d) Psí otázka
Zima je téměř u konce, sníh téměř roztál, a na chodnících a krajnicích komunikací
se to jen hemží psími výkaly. Je to nedbalost a neochota jejich páníčků výkaly
sbírat, když už si miláčky pořídili. Odpověď, že můj pes je malý a dělá jen malá
hovínka a zahrabat hromádku sněhem, je opravdu bezohledné až trestuhodné.
Natož u těch velkých miláčků. Starostka proto navrhuje zakoupit sáčky, koše, a
pokud se situaci nezlepší, bude ZO nuceno zamyslet se nad zdražením poplatku za
psa.

e) Obchvat Náchoda
Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl svým rozhodnutím ze dne 8.2.2017
všechna podaná odvolání ke stavbě obchvatu Náchoda . Proti tomuto rozhodnutí se
již podle správního řádu nelze odvolat. V tuto chvíli je již vybrána firma SATRA
spol. s.r.o., která bude provádět veškeré projekční a inženýrské práce. Současně
bude zahájena komunikace s vlastníky dotčených pozemků ohledně výkupu. V
Náchodě předpokládají, že dokumentace pro stavební povolení, včetně jeho vydání
by mohla být dokončena v horizontu tří let. Podnikají se kroky pro přípravu výstavby

přeložky silnice Malé Poříčí–Hronov. Tato komunikace je nezbytnou podmínkou pro
úspěšné dokončení celého obchvatu. Příslušné rozhodnutí KÚ Královéhradeckého
kraje bylo zveřejněno na úřední desce i webu obce. Na katastru obce bude probíhat
geodetické zaměření a sondy, firma bude žádat o souhlas se vstupem na obecní
pozemek.

f) Cesta v Městské Kramolně chaty
Dnes proběhlo jednání na místě (chatová oblast v Městské Kramolně (s obcí
Vysokov ohledně příjezdové cesty k chatám. Chalupáři si vybudovali cestu přes les
obce Vysokova, součástí přístupové cesty je i obecní pozemek č. 1516/9, k.ú.
Městská Kramolna. V sousedství obecního pozemku je les, jehož stromy na okraji
hrozí polomem do chatové oblasti (stromy mají podkopané kořeny). Situace je na
místě značně nepřehledná. Obě obce se dohody, že tyto pozemky nechají společně
zaměřit.
Předsedající k bodu c) doplnil, že dnes došla z KÚ KHK odpověď, že výzva a zadávací
dokumentace jsou po právní stránce v pořádku, bez připomínek. Ještě zašleme ke kontrole
projektantce p. Hrochové a pak můžeme veřejnou zakázku zveřejnit. Dále ještě doplnil
informace ohledně obchvatu Náchoda – Městem Náchod bude ustanovena pracovní skupina,
členové budou i zástupci obcí okolních obcí, kterých se obchvat přímo dotýká.
Předsedající před hlasováním zahájil společnou rozpravu k tomuto bodům b), c), d),
e), f). V rozpravě byly sděleny tyto návrhy.
p. Novotná – sdělila, že slušní lidé si po svém pejskovi uklízí a sáček si nosí s sebou.
Navrhuje dát v obci cedulky s nápisem.
p. Kadavá – sdělila, že je to v lidech a cedulky nepomohou.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

14)

Diskuse

p. Mütsch – dotázal se, jak je to s půjčkou 2 mil. Kč, kterou obec od Města Náchoda má,
když už je vydáno územní rozhodnutí. Zda ji obec už nebude muset vracet.
pí Kropáčková – informovala, že ve smlouvě je stanoveno do vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, vše ještě posoudí právní zástupce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35 hodin.
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