Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXI.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 28. května 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

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

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Projednání žádosti o finanční dar
Pronájem prodejny potravin Kramolna čp. 145
Směna pozemku 218/2, k.ú. Lhotky
Schválení zadávací dokumentace pro výběrová řízení na akce " Oprava střešní
krytiny na MŠ Kramolna" a "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" a
ustanovení výběrové komise

7)
8)

Zřízení pracovního místa na OÚ

Různé
9) Di skuse

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 18. 5. 2018 do 28. 5. 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 Jiřím Maršíkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka a Ladislavu Novotnou,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka 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 doplnění programu.
i) Návrh na doplnění programu:


Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby – bod č. 8



Projednání dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře systému Gramis – bod č. 9

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Projednání žádosti o finanční dar
Pronájem prodejny potravin Kramolna čp. 145
Směna pozemku 218/2, k.ú. Lhotky
Schválení zadávací dokumentace pro výběrová řízení na akce," Oprava střešní
krytiny na MŠ Kramolna" a "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" a
ustanovení výběrové komise
7) Zřízení pracovního místa na OÚ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

8)
9)
10)
11)

Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby
Projednání dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře systému Gramis
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 5/2018 (příloha č. 2)
V rozpočtovém opatření č. 5/2018 došlo k navýšení příjmů o 100 tis. Kč par. 6330 pol.
4134 a navýšení výdajů o 100 tis. Kč par. 6330 pol. 5348, jedná se o navýšení dotace
pokladny při výběru hotovosti. Dále se zvýšily příjmy o 1 560,00 Kč par. 3399 pol. 2111,
jedná se o dobrovolné vstupné na čarodějnice, odvedeno na účet 8115, změna stavu fin.
prostř. na bankovním účtu. Další změna proběhla v rámci paragrafu 3399 ve výši 12 350,00
Kč, takže se nenavyšují příjmy ani výdaje, jedná se o služby spojené s pořádáním čarodějnic.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno starostkou 27.5.2018.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření č.
5/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání žádosti o finanční dar
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela žádost o poskytnutí finančního daru od Stacionáře Cesta Náchod z.ú.
Stacionář poskytuje sociální služby osobám se zdravotním, mentálním a kombinovaným
postižením, a to prostřednictvím denního stacionáře a odlehčovací služby. Požadují finanční
dar na provozování dopravy osob s postižením do zařízení. V naší obci se jedná o 2 klienty
ve věku 33 a 25 let, kteří jsou dopravovaní do stacionáře. Této organizace obec poskytuje
každoročně dotaci ve výši 10.000,00 Kč, tato částka je zahrnuta v rozpočtu i pro letošní rok.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru pro Stacionář
Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši 10 000,– Kč.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Pronájem prodejny potravin Kramolna čp. 145
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO obce na svém zasedání dne 2.5.2018 usnesením č. XXX/3 schválilo záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu Kramolna čp. 145, který byl zveřejněn na úřední desce od
3.5.2018 do 21.5.2018 ( viz příloha č. 3). Obec obdržela v řádném termínu pouze jednu
nabídku, a to od stávajícího nájemce pana Qui Hoi Hguyena, IČ 28023633, bytem Karlovo
nám. 88, 547 01 Náchod za měsíční nájemné ve výši 3 000,- Kč. Jelikož se jedná o
pokračování stávajícího provozu prodejny, je zastupitelstvu předložen návrh na schválení
uzavření nájemní smlouvy s panem Qui Hoi Hguyen.
Vzhledem k novému majiteli je třeba také uzavřít smlouvu s dodavateli elektřiny a plynu
ohledně bytových jednotek. Starostka předkládá návrh uzavřít smlouvu s Fonergy s.r.o.,
dokládá porovnáním úspor některých konkurenčních dodavatelů a nabídkou ročních úspor
silové elektřiny a plynu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Vlček – dotázal se, od kdy bude uzavřena smlouva
pí starostka – od 1.6.2018 na 10 let, tedy do 31.5.2028, dle záměru, měsíční nájemné
3.000,–, pracovní doba, jak byla v záměru
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na pronájmu nebytových
prostor v objektu Kramolna čp. 145 panem Qui Hoi Hguyen, IČ 28023633, bytem Karlovo
nám. 88, 547 01 Náchod a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na dodávku elektřiny a plynu
pro byty na Kramolně čp. 145 s firmou Fonergy s.r.o., Stojanova 1334, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 29308607a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5) Směna pozemku 218/2, k.ú. Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dne 27.9.2017 schválilo ZO usnesením č. XXV/7 směnu pozemku p.č. 218/2 v k.ú.
Lhotky o výměře cca 859 m2, ve vlastnictví obce Kramolna, za pozemek p.č. 1936/2 v k.ú.

Městská Kramolna o výměře 862 m2 a st.p.č. 79 v k.ú. Trubějov o výměře 15 m2, oba
pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od
6.10.2017 do 22.10.2017 (viz příloha č. 4) . Byl zpracován znalecký posudek na stanovení
obvyklých cen předmětných pozemků, ze kterého vyplývá, že cena pozemků ve vlastnictví
obce je 26 000,- Kč a cena pozemků ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p. je 39 500,- Kč.
Rozdíl cen ve výši 13 500,- Kč obec uhradí Lesům České republiky, s.p. Zastupitelstvu je
předložen ke schválení návrh směnné smlouvy mezi Obcí Kramolna a Lesy České republiky,
s.p. (příloha č.5). Lesy ČR zaslaly obci fakturu na částku 3 125,– Kč, kterou požadují uhradit.
Jedná se o polovinu oprávněných nákladů, které vznikly za odhad, zaměření atd.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Kramolna
a Lesy České republiky, s.p. na směnu pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky o výměře cca 859
m2, ve vlastnictví Obce Kramolna, za pozemky p.č. 1936/2 v k.ú. Městská Kramolna o
výměře 862 m2 a st.p.č. 79 v k.ú. Trubějov o výměře 15 m2 ve vlastnictví Lesů České
republiky, s. p., která byla již schválena usnesením č. XXV/7 ze dne 27.9.2017, a pověřuje
starostku podpisem směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Schválení zadávací dokumentace pro výběrová řízení na akce " Oprava
střešní krytiny na MŠ Kramolna" a "Přístřešky pro kontejnery v obci
Kramolna" a ustanovení výběrové komise
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem na realizaci výběrových řízení.
Obec si nechala zpracovat projekty na opravu střešní krytiny Mateřské školy a
vybudování přístřešků pro kontejnery na Kramolně, Trubějově a Lhotkách. Pro oba projekty
byly zpracovány výzvy k výběrovému řízení. Záměr zadat tyto zakázky (zadávací
dokumentace) byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce. Dle projektu je
předpokládaná cena opravy střešní krytiny Mateřské školy 499 905,- Kč bez DPH a
předpokládaná cena vybudování přístřešků pro kontejnery je 836 609,- Kč bez DPH. V
souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se jedná o zakázky malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být
jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či
přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni náhradníci. Zastupitelstvu je tedy
předkládán návrh na jmenování následujících členů společné hodnotící komise pro obě
zakázky:
Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek ( náhradník)
Ing Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Libuše Hrochová (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Tyto akce již byly zahrnuty v rozpočtu pro letošní rok.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Novotná – dotázala se, kde bude přístřešek na Trubějově
pí Kropáčová – odpověděla, že na místě stávajících
pí Kadavá – dotázala se, kde budou přístřešky na Kramolně
pí starostka – odpověděla, že u obecního úřadu
pí Kadavá – dotázala se, zda bude přístřešek u prodejny potravin na Kramolně
p. Pecold – dopověděl, že ne, ale může se nechat dopracovat, v době kdy byla
zpracovávána projektová dokumentace, nebyl pozemek ještě obce
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejných zakázek malého rozsahu
s názvem „Oprava střešní krytiny - MŠ Kramolna“ a „Přístřešky pro kontejnery v obci
Kramolna“ a jmenuje společnou hodnotící komisi pro obě veřejné zakázky ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník
 Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Libuše Hrochová (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) Zřízení pracovního místa na OÚ
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem zřídit na obecním úřadě pracovní
místo úředníka/úřednice na úvazek 20 hodin týdně od 1.7.2018 (nejdéle od 1.9.2018),
zařazení pracovníka dle Katalogu prací. Vzhledem k narůstající administrativě a službám,
které obec poskytuje, by pracovník vykonával na obci administrativní práce. Bude vyhlášena
výzva. Uvítáme znalost vedení agendy ÚSC, samostatná práce v kancelářských aplikacích,
evidence obyvatel, správa poplatků, praxe při nakládání s finanční hotovostí, výhodou by
byla místní znalost obce.
p. Pecold – navrhuje, aby se naučila pracovat se spisovou služnou, a jednoduché věci v
účetnictví
pí starostka – odpověděla, že s tímto je samozřejmě počítáno, pomocné práce v účetnictví,
vedení spisové služby
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí starostka – ještě doplnila, že by ráda požádala úřad práce o dotaci na nově vytvořené
místo. Na plat pracovnice, která pracuje jako účetní od 1. 5. 2018 na dohodu o pracovní
činnosti a od 1.6.2018 nastoupí na hlavní pracovní poměr, obdržela obec dotaci na 6 měsíců.

Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vytvoření nového pracovního místa úředník
/úřednice (administrativní pracovník) na Obecním úřadu na Kramolně s úvazkem 20 hodin
týdně.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně informovala zastupitelstvo o úpravě (navýšení) účtovaného rozdílu
mezi výší úhrady za úkon stanovenou pro občany a skutečnými náklady na zajištění
základních činností. Ceny stanovené za pečovatelské úkony schválilo Zastupitelstvo Města
Náchoda. Náklady obce na pečovatelskou službu se zvýší ze 120,– Kč/hod na 164,– Kč/hod,
sazba za kilometr zůstává stejná ve výši 7,– Kč. Celkově se jedná, při stejném počtu osob,
které službu odebírají, o měsíční navýšení cca 1 500,– Kč měsíčně. Dodatek č. 1 je přílohou č.
6.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – sdělil, že obec i nadále chce službu občanům poskytovat a vlastními silami
toto nemůže zabezpečit, roto souhlasí s tímto návrhem
pí starostka – doplnila, že MěSSS informuje obec o každém novém zájemci, který by chtěl
využívat tuto službu. Bez souhlasu obce by služby nebyly poskytovány.
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění
pečovatelské služby s MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ 70947589 a
pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Projednání dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře systému Gramis
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně informovala zastupitelstvo o dodatku č. 1 s Ing. Lepšem (příloha č. 7),
který se týká systému Gramis. Systém slouží k prohlížení dat ČUZAK. Cena smlouvy se
nemění, dodatek se uzavírá z důvodu platnosti GDPR a možnosti dálkového přístupu ke
správě dat.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne
16.1.2006 o technické podpoře informačního systému Gramis s Ing. Václavem Lepšem,
Boženy Němcové 488, 517 71 České Meziříčí, IČ: 45589976, a pověřuje starostku podpisem
dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila a návrhem:

a) Smlouva o půjčce ze dne 30.5.2001 (obchvat Náchoda)
Obec požádala Město Náchod o projednání návrhu vrácení půjčky ve výši 2 mil. Kč ve
splátkách po dobu 10 let, tedy ve výši 1/10 ročně za podmínky, že věřitel nebude požadovat
dosavadní úroky. K datu, kdy budou splněny smluvní podmínky dle smlouvy o půjčce, vrátí
obcím splátky, které k tomuto datu Městu Náchodu zaplatily. Město Náchod, po projednání
Zastupitelstvem města Náchoda, odpovědělo, že jednání o případných nových podmínkách
vrácení poskytnutých peněžních prostředků bude vedeno novým zastupitelstvem, které
vznikne po podzimních volbách v roce 2018.

b) Přezkoumání hospodaření za rok 2017
Starostka informovala, že dne 24.5.2018 proběhlo na obci přezkoumání hospodaření za rok
2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce
za rok 2017.

c) Soutěž východočeské oblasti v orientačním běhu
TJ START NÁCHOD, z. s., informoval obec, že dne 16.6.2018 se bude konat na Kramolně
soutěž východočeské oblasti v orientačním běhu. Akce bude trvat od 9.00 h do 15.00 hodin,
místo konání – lesní porost mezi obcemi Kramolna, Trubějov, Dolní Radechová.

d) Úpravy vodovodu
Pravděpodobně od 11.6.2018 budou v obci (na Kramolně) probíhat úprava vodovodu. Jedná
se o výměnu stávajícího dožitého litinového vodovodu LT 100 a LT 80 za nové potrubí
Gerofit D 110 v celkové délce 958 bm. Práce budou prováděny bezvýkopově protahováním
nového potrubí do stávajícího s jeho současným rozbíjením a to pomocí montážních jam po
cca 100 bm, lomech trasy, křížení sítí a přípojkách. Zítra bude ještě s firmou VAK jednání.

e) Kamera na Lhotkách
Pan Lukáš požádal obecní úřad e o instalaci kamery na Lhotkách u kapličky z důvodu
bezpečnosti, jedná se o přepadení jeho rodičů, které se uskutečnilo před 10 dny.
Zastupitelstvo se jednomyslně dohodlo, že nemůže suplovat Policii ČR. Není to jediná krádež
v obci, a instalací kamer na každé místo, kde se stala nějaká událost, by občané přicházeli o
soukromí. Navíc by obec jako provozovatel kamerového systému musela plnit povinnosti

vyplývající z platné legislativy, tedy zákona č. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Zastupitelstvo se shodlo, že kameru instalovat nebude. Doporučilo
p. Lukášovi, aby si kameru pořídil na vlastní nemovitost.
p. Pecold – na závěr sdělil, že obecně nepodporuje umístění kamer, protože svobodné místo
se stále zmenšuje, a obec záznamy není schopna sama vyhodnocovat.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Předsedající ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
11) Diskuse
p. Maršík– zeptal se, jak je to s místem pro přecházení
pí starostka – odpověděla, že smlouva o pronájmu pozemku je se KÚ KHK podepsána, a v
současné době se vyřizuje stavební povolení
pí Ratsamová – požádala o informaci ohledně zasedání minulého zastupitelstva, kdy se
projednávaly finanční dary, zda byli žadatelé vyzváni, aby se zúčastnili zasedání
zastupitelstva, prý vyzváni nebyli
p. Pecold – odpověděl, že informace o konání zasedání zastupitelstva jsou řádně vyvěšovány,
a pokud má žadatel skutečně zájem se zúčastnit zasedání a projednání vlastní žádosti, měl by
to sledovat, nebo by měl být přímo v kontaktu s obcí. Je to věc každého žadatele, obec nebude
obesílat jednotlivé žadatele.
pí Ratsamová – odpověděla, že lidé byli rozhořčeni, proč se žadatelé neúčastnili zasedání
zastupitelstva.
p. Pecold– odpověděl, že chápe, že lidé byli rozhořčeni z toho, že si někdo podá žádost a ani
si to nepřijde obhájit, že je to chyba toho, kdo si žádal

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hodin.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 5/2018
3. Záměr pronájmu nebytových prostor Kramolna čp. 145
4. Záměr směny pozemků
5.Návrh směnné smlouvy
6. Dodatek smlouvy č. 1 MěSSS Marie
7. Dodatek smlouvy č. 1 Gramis

Zápis byl vyhotoven dne: 4.6.2018

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

04.06.2018

Ověřovatelé:

Jaroslav Vlček

dne:

04.06.2018

Ladislava Novotná

dne:

04.06.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

04.06.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

04.06.2018

.

U s n e s e n í číslo XXXI. rok 2018
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 28. května 2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
XXXI/1 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka a
Ladislavu Novotnou, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
XXXI/2 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Projednání žádosti o finanční dar
Pronájem prodejny potravin Kramolna čp. 145
Směna pozemku 218/2, k.ú. Lhotky
Schválení zadávací dokumentace pro výběrová řízení na akce," Oprava střešní
krytiny na MŠ Kramolna" a "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna" a
ustanovení výběrové komise
Zřízení pracovního místa na OÚ
Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby
Projednání dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře systému Gramis
Různé
Diskuse

XXXI/3 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření
č. 5/2018.
XXXI/4 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru pro Stacionář
Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši 10 000,– Kč.
XXXI/5 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na pronájmu
nebytových prostor v objektu Kramolna čp. 145 panem Qui Hoi Hguyen, IČ 28023633,
bytem Karlovo nám. 88, 547 01 Náchod a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
XXXI/6 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na dodávku elektřiny
a plynu pro byty na Kramolně čp. 145 s firmou Fonergy s.r.o., Stojanova 1334, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 29308607a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
XXXI/7 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí
Kramolna a Lesy České republiky, s.p. na směnu pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Lhotky o výměře
cca 859 m2, ve vlastnictví Obce Kramolna, za pozemky p.č. 1936/2 v k.ú. Městská Kramolna
o výměře 862 m2 a st.p.č. 79 v k.ú. Trubějov o výměře 15 m2 ve vlastnictví Lesů České
republiky, s. p., která byla již schválena usnesením č. XXV/7 ze dne 27.9.2017, a pověřuje
starostku podpisem směnné smlouvy.
XXXI/8 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejných zakázek malého
rozsahu s názvem „Oprava střešní krytiny - MŠ Kramolna“ a „Přístřešky pro kontejnery v
obci Kramolna“ a jmenuje společnou hodnotící komisi pro obě veřejné zakázky ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)

 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník
 Jaroslav Vlček (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Libuše Hrochová (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
XXXI/9 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vytvoření nového pracovního místa
úředník /úřednice (administrativní pracovník) na Obecním úřadu na Kramolně s úvazkem 20
hodin týdně.
XXXI/10 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na
zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ 70947589
a pověřuje starostku podpisem dodatku.
XXXI/11 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze
dne 16.1.2006 o technické podpoře informačního systému Gramis s Ing. Václavem Lepšem,
Boženy Němcové 488, 517 71 České Meziříčí, IČ: 45589976, a pověřuje starostku podpisem
dodatku.
XXXI/12 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
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Ladislava Novotná

dne:

04.06.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

04.06.2018

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

04.06.2018

