Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XIII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 13. listopadu 2019
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
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková,, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek,
Jan Pařízek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Josef Zelený
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" – výběrové řízení a
příkazní smlouvy
3) Žádosti o změnu ÚP Kramolna
4) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení
systému komunitního kompostování a způsobu využití teleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna
5) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6) OZV o místním poplatku ze psů
7) Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 554/2020
8) Darování pozemku pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně
9) Akce "Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace"
10) Zpracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
11) Zpracování studie na akci "Přístavba hasičské zbrojnice Lhotky čp. 30"

12)
13)
14)
15)
16)

Plán inventur
Podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého kraje
Rozpočtové opatření
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 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 4.11.2019 do 13. 11. 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 Jiřím Maršíkem a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Josefa Zeleného,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Josefa
Zeleného a 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 návrh na změnu nebo doplnění programu.
i) Návrh na změnu programu:


Stažení bodu 2) Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" –
výběrového řízení a příkazní smlouvy z důvodu ještě probíhajícího VŘ



Nový bod - Projednání žádosti o podání dotace z MMR – Opěrná zeď, oplocení a
zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna – bod č. 2



Nový bod - Havarijní stav kanalizační přípojky v mateřské škole – bod č. 15

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání žádosti o podání dotace z MMR– Opěrná zeď, oplocení a zpevněné
plochy u čp. 145, Kramolna
3) Žádosti o změnu ÚP Kramolna
4) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o
stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití teleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna
5) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6) OZV o místním poplatku ze psů
7) Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 554/2020
8) Darování pozemku pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně
9) Akce "Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace"
10) Zpracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
11) Zpracování studie na akci "Přístavba hasičské zbrojnice Lhotky č.ev. 30"
12) Plán inventur
13) Podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého kraje
14) Rozpočtové opatření
15) Havarijní stav kanalizační přípojky v mateřské škole
16) Různé
17) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2) Projednání žádosti o podání dotace z MMR – Opěrná zeď oplocení a zpevněné
plochy u čp. 145, Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO na svém zasedání dne 29.4.2019 usnesením VII/9/2019 schválilo záměr realizace akce
"Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna". Předpokládaná cena s DPH
činí 1 981 882,82 Kč s DPH. ZO je navrženo podat na tuto akci žádost o dotaci z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Opěrná zeď,
oplocení a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna" z Programu obnovy venkova 2020
Ministerstva pro místní rozvoj.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
3) Žádosti o změnu ÚP Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, o přijatých žádostech o změnu ÚP obce Kramolna od p.
Mgr. Miroslava Šulce z Jičína, jedná se o pozemek p.p.č. 168/8, orná půda, o výměře 17 710
m2 a 169/1, ovocný sad, o výměře 25 145 m2, od p. Pavla Krištofa z Kramolny, o pozemek
p.č. 299, orná půda, o výměře 13 316 m2 a o pozemek p. Dagmar Matoušové z Kramolny
p.p.č. 345/1, orná půda, pro rodinný dům. Aktuálně se zpracovává změna č.1 ÚP Kramolna,
kterou schválilo ZO. Dokud nebude dokončena, nebude se další změna schvalovat a
zpracovávat. Je nutné počkat na to, jaké dopady do celkového ÚP obce vyplynou ze
zpracování změny č. 1. Z tohoto důvodu byl předložen návrh, aby zastupitelé rozhodli další
změnu neschvalovat.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4a)
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j.
OKRA 89/2019 pro žadatele p. Mgr. Miroslava Šulce, Pod Koželuhy 557, 506 01 Jičín –
Nové Město.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4a) bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4b)
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j.
OKRA 183/2019 pro žadatele p. Pavla Krištofa, Kramolna 102, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4b) bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4c)
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j.
OKRA 621/2019 pro žadatele pí. Dagmar Matoušovou, Kramolna 97, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4c) bylo schváleno
4) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení
systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.

Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 1/2019 o stanovení sytému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o
nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna
(příloha č. 2). Vyhláška bude nahrazovat OZV č. 1/2015 ze dne 11.5.2015. Důvodem nové
vyhlášky je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na Kramolně se budou třídit jedlé
oleje a tuky. Sběrné nádoby budou černé s oranžovým víkem – více informací bude v
obecním zpravodaji. OZV nabývá účinnosti od 1.1.2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému
komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. (příloha č. 3). Vyhláška bude nahrazovat stávající vyhlášku č. 4/2015ze
dne 25.11.2015. Důvodem vydání nové OZV je novela zákona č. 565/1990 o místních
poplatcích. Zákon mění maximální částku sazby, kterou obec nesmí překročit, lhůty pro
plnění ohlašovacích povinností, splatnost atd. Ve vyhlášce se mění sazba ročního poplatku na
500 Kč na osobu se splatností do 30.4. příslušného kalendářního roku. OZV nabývá účinnosti
od 1.1.2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6) OZV o místním poplatku ze psů
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů (příloha č. 4). Vyhláška bude nahrazovat stávající vyhlášku č. 3/2011 ze dne 9.2.2011.

Ve vyhlášce se mění sazba ročního poplatku na 200 Kč za jednoho každého psa a splatnost
poplatku, která se prodlužuje do 30.4. příslušného kalendářního roku. OZV nabývá účinnosti
od 1.1.2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7) Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 554/2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen návrh Dodatku č. 1 k Pachtovní
smlouvě č. 554/0152/2016 ze dne 30.5.2016 s pachtýřem AGROPROVODOV, a.s. Návrh byl
schválen usnesením č. XII/8/2019 ze dne 25.9. 2019 a řádně vyvěšen na úřední i elektronické
desce od 14.10.2019 do 31.10.2019. (viz. příloha č. 5) Předmětem dodatku je změna
výpovědní doby z 1 roku na 3 roky a zvýšení pachtovného z 1 500,– Kč na 2 000,– Kč za 1 ha
propachtované půdy od 1.1.2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 554/2020 s
pachtýřem AGROPROVODOV a.s., se sídlem Provodov čp. 75, 549 08 Provodov – Šonov,
IČ 48171042.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8) Darování pozemku pod Sýkorovou kapličkou na Kramolně
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání starostka informovala o záměru současných majitelů pozemku pod
Sýkorovou kaplí na jeho darování obci. Pozemek je v současné době zaměřen, tzn. že z p.p.
336/2 v k.ú. Kramolna, se oddělí 12 m2 a vznikne nová st. p.č. 298. Současní majitelé musí
nyní požádat o rozdělení pozemku. Zpracovává se darovací smlouva. Pak bude možné
pozemek pod kapličkou přepsat na obec.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na přijetí daru části p.p.č 336/2, k. ú.
Kramolna, o velikosti 12 m2, který leží pod Sýkorovou kapličkou st. p. č. 298, k.ú.
Kramolna.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9) Akce "Chodník Kramolna III/30413–projektová dokumentace"
Předsedající představil návrh.
ZO svým usnesením č. VI/9a/2019 rozhodlo o záměru výstavby chodníku z Kramolny na
Lhotky podél krajské komunikace III/30413 a vypsaní veřejné zakázky kategorie II na
zpracování odpovídající projektové dokumentace pro jeho realizaci a jmenovalo členy
hodnotící komise. Maximální nabídková cena byla omezena předpokládanou hodnotou
veřejné zakázky ve výši 280 000,- Kč bez DPH. Obec ale v termínu podání nabídek
14.10.2019 neobdržela žádnou nabídku. ZO je předkládána Zpráva o hodnocení nabídek a
návrh na zrušení probíhajícího zadávacího řízení. Současně je zastupitelstvu předložen i návrh
na schválení realizace nové veřejné zakázky „Chodník Kramolna III/30413 – projektová
dokumentace“ s předpokládanou hodnotou ve výši 299 000,- Kč bez DPH a bez omezení
maximální nabídkové ceny. Zakázka bude vypsaná v souladu se Směrnicí č. 01/2016 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupem platným již pro kategorii III. Dále je
zastupitelstvu předložen návrh na jmenování členů hodnotící komise v tomto složení: Jitka
Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník), Ing Bohumil Pecold (člen komise), Ing.
Jiří Šrámek (náhradník), Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci nové veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem " Chodník Kramolna III/30413–projektová dokumentace" a jmenuje hodnotící
komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10) bylo schváleno
10) Zpracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Vzhledem k současnému stavu obecní budovy na Trubějově čp. 13, kde je i obecní
knihovna, byli oslovení 4 potenciální dodavatelé ohledně studie na opravu či rekonstrukci
tohoto objektu. 21.10.2019 proběhla schůzka na místě, kde si dodavatelé objekt prohlédli.
Následně byly obci doručeny 2 nabídky za zhotovení studie (vnější vzhled objektu, vnitřní
uspořádání prostor). Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka od firmy INS, spol.
s.r.o. z Náchoda v ceně 20 tis Kč bez DPH s termínem do 1 měsíce od přijetí objednávky.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vypracování studie na akci "Obecní budova na
Trubějově čp. 13" firmou INS, spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 60109971.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11) Zpracování studie na akci "Přístavba hasičské zbrojnice Lhotky č.ev.30"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Zastupitel Ing. Jiří Šrámek seznámil zastupitelstvo s návrhem přístavby hasičské zbrojnice
na Lhotkách. Obec oslovila 4 potenciální dodavatele ohledně zpracování studie na tuto akci a
nabídky na vypracování potřebné projektové dokumentace. 3.10.2019 proběhla schůzka na
místě, kde si dodavatelé objekt i místo pro stavbu prohlédli. Na základě schůzky byly
účastníkům zaslány ještě další informace a podklady. Následně byly obci doručeny 2 nabídky.
Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka od firmy Vše pro stavby, s.r.o., z
Náchoda, která zaslala zpracovanou studii s nabídkou ceny projektové a inženýrské činnosti
ve výši 146 282,- Kč s DPH. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru na
vypracování projektové dokumentace pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách
č. ev. 30 a na přidělení této zakázky firmě Vše pro stavby, s.r.o.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12 a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na vypracování projektové dokumentace
pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách č. ev, 30.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12 b)
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o přidělení zakázky na vypracování projektové
dokumentace pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách č. ev. 30 uchazeči
firmě Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 a pověřuje
starostku přípravou a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 b) bylo schváleno.
12) Plán inventur
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s návrhem plánu inventur (viz. příloha č. 6), které se budou provádět
k 31.12.2019. Bude zřízeno 8 dílčích inventarizačních komisí a 1 hlavní inventarizační
komise. Dílčí inventarizační komise se zřizují za tyto oblasti: 1. katastr obce, 2. mateřská
škola, 3. SDH Kramolna, 4. SDH Lhotky, 5. Knihovna Trubějov, 6. Závazky, pohledávky,
stavy na účtech, zásoby, ceniny, nedokončený majetek, účtu 018 až 469, podrozvahové účty,
7. pozemky, 8. Kramolna č.p. 145 (obchod a byty). Inventarizační zpráva za rok 2019
(souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace) bude předložena zastupitelstvu.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
13) Podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého kraje
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem na podání žádosti o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci "Údržba veřejného prostranství,
parkoviště Kramolna" Žádost bude podána v rámci dotačního programu č. 1 Občanská
vybavenost, veřejné prostranství a infrastruktura. Předpokládané náklady akce 1 353 228,21
Kč včetně DPH. Výše poskytnuté dotace je v tomto případě 50 %. Žádost o dotaci si obec
zpracuje sama.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV
Královéhradeckého kraje na akci "Údržba veřejného prostranství, parkoviště Kramolna".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
14) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 13/2019
Obec obdržela příspěvek ze SR ve výši 43.800,- Kč – na hospodaření v lesích, finanční sankci
za opožděné dodání sekacího ramene ve výši 5.520,- Kč a prodala železný šrot za 1.640,- Kč,
Navýšily se výdaje na dopravní prostředky ve výši 1.900,- Kč. Celkem se tedy navýšily
příjmy ve výši 49 060,– Kč, které byly odvedeny na běžný účet – položka 8115. (příloha č. 7)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
15) Havarijní stav kanalizační přípojky v mateřské škole
Kanalizační přípojka v mateřské škole je v havarijním stavu. Dne 7.11.2019 došlo
technologií KAISER ECO 3,0 k vyčištění a monitoringu stavu cca ½ kanalizační přípojky do

napojení na kanalizaci ve správě VAK, a.s. monitorovací zpráva byla předána obci a
zastupitelé s ní byli seznámeni, V celém úseku jsou dutiny kolem potrubí a šachet viditelné už
při zvednutí poklopů, splašková voda tedy neustále vsakuje do podloží kolem kanalizace, což
také způsobuje vlhkost a poškození zdi mateřské škole po celé délce. Hrozí tedy, mimo jiné, i
zborcení celé stoky a následně zneprůchodnění dutin vč. potrubí. Současný stav je nutno
neprodleně řešit. Vzniklá situace vyžaduje okamžité řešení. Celou věc pomáhá řešit stavební
dozor p. Hrochová, která je se současným stavem v mateřské škole seznámena. Havarijní stav
byl konzultován s firmou Rostislav Dudek z Přibyslavi, která podala nabídku ve výši 661
924,55 Kč. (příloha č. 8) Je třeba odstranit kryt na komunikaci a vybudovat přípojky nové,
následně pak zaasfaltovat. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení neprodlené
opravy havárie a v souladu s čl. 6 odst. 1 Směrnice č. 01/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu i návrh na rozhodnutí o výjimce a zadání zakázky na opravu dodavateli
Rostislav Dudek.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16 a)
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o havarijním stavu
kanalizačního potrubí na Mateřské škole, Kramolna a souhlasí s neprodleným provedením
potřebné opravy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16 b)
Zastupitelstvo obce Kramolna přiděluje zakázku na provedení opravy kanalizace firmě
Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729 dle jejich
nabídky a pověřuje starostku přípravou a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 b) bylo schváleno.
16) Různé
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
a) Směrnice
Vzhledem k měnící se legislativě bylo nutné aktualizovat směrnice obce. Byly
vypracovány tyto nové směrnice: směrnice č. 1/2019 – Směrnice pro schvalování účetní
závěrky, směrnice č 2/2019 – Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad,
směrnice č. 3/2019 – Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných
položek, směrnice č. 4/2019 – Směrnice k rozpočtovému hospodaření, směrnice č. 5/2019 –
Směrnice k systému zpracování účetnictví, Ke směrnicím č. 3/2014 Směrnice o oběhu
účetních dokladů, č. 01/2015 Směrnice k finanční kontrole a č. 1/2017 Vnitřní platový
předpis byly vypracovány dodatky. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nově
vypracovanými směrnicemi a s dodatky směrnic.
b) Bezpečnost v obci – informativní radary

Vzhledem k častým dopravním nehodám v obci a velké rychlosti projíždějících vozidel, se
starostka obrátila o spolupráci na PČR. Dne 12.11.2019 proběhla schůzka na DI Náchod. Na
schůzce byly předběžně dohodnuty změny v dopravním značení a byly zvažovány i radarové
měřiče rychlosti. Pokud se zastupitelstvo rozhodne pro nákup, je nutné vytipovat místa v obci
a nechat je odsouhlasit DI Náchod. Byly doporučeny měřiče s napájením fotovoltaických
panelů. Měřiče by se mohly přemisťovat po vytipovaných místech.
V roce 2018 bylo řešeno 235 přestupků (měření rychlosti bylo provedeno celkem 23x), v
roce 2019 v období od 1.1.2019 do 12.11.2019 bylo řešeno 122 přestupků (měření rychlosti
provedeno doposud 12x). Co se týká dvou dopravních nehod, ke kterým došlo nedávno v obci
Kramolna v místě křižovatky na Vysokov, u první nehody nebyla důvodem nepřiměřená
rychlost. Příčina druhé dopravní nehody je předmětem dalšího šetření.
c) Generální oprava traktoru Zetor 7745
Na obecním traktoru Zetor 7745 je potřeba technická prohlídka, a protože na něm nějaké
závady objevili obecní zaměstnanci, byl traktor odvezen do firmy AGROPROVODOV, a.s., k
předběžné prohlídce a opravě. Dnes nás kontaktovali zástupci firmy, abychom se přijeli
podívat, co vše je třeba opravit – např. oprava brd, řazení předního náhonu, sbíhavost atd.
Oprava měla být provedena do konce tohoto týdne, ale vzhledem k dalším závadám, se
kterými jsme nepočítali, bude trvat minimálně ještě celý příští týden. Cena práce 350,– Kč bez
DPH/1 hod. Zatím tedy ještě nemáme odhad hodin a pravděpodobně bude potřeba provést
rozpočtové opatření a posílit rozpočet.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

17)

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh OZV č. 1/2019 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o
stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna
3. Návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Návrh OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

5. Návrh Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě s pachtýřem AGROPROVODOV . a.s.
6. Plán inventur k 31.12.2019
7. Rozpočtové opatření č. 13/2019
8.

Nabídka na opravu kanalizace v MŠ Kramolna
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