Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 25. června 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
4 zastupitelé
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jiří Maršík,
Ladislava Novotná, Alena Kadavá, Jaroslav Vlček
–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Maršík
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtová opatření
Účetní závěrka obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2018
Směrnice GDPR
Rozšíření prostor Obecní knihovny na Kramolně
Žádost o přeložení vodovodu na p.p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Veřejná zakázka "Kramolna–dodávka traktoru včetně příslušenství"
Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019
Projednání dohody o poskytnutí příspěvku z ÚP
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 15. 6. 2018 do 25. 6. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomni jsou 4 členové 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 Ladislavou Novotnou a Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

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) Návrhy na změnu programu:


Starostka Jitka Kropáčková navrhla zařazení nového bodu č. 12 Změna
úředních hodin červenec, srpen 2018



Zastupitel Jiří Maršík navrhl zařazení nového bodu č. 13 Návrh odměny
starostce

Zastupitelstvo hlasováním schválilo oba nové body do navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Účetní závěrka obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2018
Směrnice GDPR
Rozšíření prostor Obecní knihovny na Kramolně
Žádost o přeložení vodovodu na p.p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Veřejná zakázka "Kramolna– dodávka traktoru včetně příslušenství"
Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019
Projednání dohody o poskytnutí příspěvku z ÚP
Změna úředních hodin červenec, srpen 2018
Návrh odměny starostce
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
a) Rozpočtové opatření č. 6/2018 (příloha č. 2)
Jedná se o prostředky z operačního programu zaměstnanosti – došlo k navýšení příjmů ve
výši 108 tis. Kč, pol. 4116, nástroj 104, zdroj 5 a 1, UZ 13013 a k navýšení výdajů na par.
6171 pol. 5011, 5031, 5032, nástroj 104, zdroj 5 a 1, UZ 13013 ve výši 108 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 6/2018 schváleno starostkou dne 29.5.2018.
b) Rozpočtové opatření č. 7/2018 (příloha č. 3)
Nejedná se o navyšování příjmů ani výdajů, jedná se o změny pouze v paragrafu 3111 z
pol. 5139 na pol. 5171 ve výši 4 470,00, v paragrafu 3726 z pol. 5137 na pol. 5169 ve výši 24
200,00 Kč a v paragrafu 3421 z pol. 5171 na pol. 5139 ve výši 4 940,-00 Kč. Rozpočtové
opatření č. 7/2018 schváleno starostkou dne 31.5.2018.
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.
6/2018 a č. 7/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Účetní závěrka obce za rok 2017

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou obce Kramolna k 31.12.2017 ( příloha č.
4). Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za celý rok
2017 k 31.12.2017. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období.
Byly předloženy tyto výkazy" rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše součástí
závěrečného účtu obce za rok 2017. Obec hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši 5 811
892,75 Kč, aktiva a pasiva ve výši 80 543 378,10 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Obce Kramolna za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Závěrečný účet obce za rok 2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2017 (příloha č. 5) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 30.5.2018 do 25.6.2018. Součástí závěrečného účtu jsou: výkaz FIN
M–12 o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha – vše za období 12/2017,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráv a návrh závěrečného účtu
obce Kramolna za rok 2017. Při přezkumu hospodaření kontrolorkami Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu obce je i hospodářský výsledek její příspěvkové organizace
Mateřské školy, Kramolna, který byl schválen ZO již 11. 4. 2018, spolu s účetní závěrkou PO
MŠ Kramolna za rok 2017 (jedná se o výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše za
období 12/2017). MŠ hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 98 578,38 Kč. Na dubnovém
zasedání ZO bylo chváleno i rozdělení výsledku hospodaření do fondů – rezervní fond 49
289,19 Kč a fond odměn 49 289,19 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2017 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

ZO bylo seznámeno s odpisem pohledávky za odpady za rok 2018, slevy studentům –
osvobození dle OZV č.4/2015. Odpis za rok 2018 tedy činí u pohledávky za odpady 15 675,–
Kč, slevy studentům 2 700,– Kč. Odpis pohledávek za psy činí 300 ,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok
2018 ve výši 18 375,– Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2018 ve výši 300,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Směrnice GDPR
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Ochrana osobních údajů a GDPR je nové nařízení EU, které vstoupilo v účinnost
25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů
Evropské unie v této oblasti. Jelikož je obec správcem osobních údajů (shromažďuje je a
zpracovává), musí mít podle zákona zpracovanou směrnici o zpracování a ochraně osobních
údajů. Obec má tuto směrnici vypracovanou a členové zastupitelstva s ní byli seznámeni.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna bylo seznámeno s obsahem směrnice "Zpracování a
ochrana osobních údajů" a bere tuto směrnici na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Rozšíření prostor Obecní knihovny na Kramolně
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka předložila zastupitelům návrh na rozšíření prostor Obecní knihovny na
Kramolně. Knihovna by byla přesunuta do prostor současné tzv. volební místnosti. Největším
nákladem bude zhotovení nových regálů na knihy. Dle zpracované studie jich bude 15 ks.
Byli poptáni 3 dodavatelé. Nejvýhodnější nabídku obec obdržela od firmy Truhlářství
Svatopluk Vojtěch ml., 549 11 Dolní Radechová 206, IČ 65216652 ve výši 99.000,– Kč bez
DPH. Realizace by proběhla v druhé polovině října letošního roku. V rozpočtu pro letošní rok
je tato částka pro knihovnu zahrnuta.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – sdělil, že realizace obecní knihovny byla projednávána se zastupiteli, kteří tu
dnes nejsou, na pracovní schůzce a shodli jsme se, že realizace je oprávněná

pí Zelená (knihovnice) – sdělila, že v knihovně je přihlášeno zhruba 120 čtenářů, každý
týden navštíví knihovnu přes 20 čtenářů
p. Pecold– sdělil, že volební místnost by byla zachována v přízemí v bývalé knihovně
(pokud by se nevešla do nové knihovny) a ostatní činnosti by se odehrávaly v bývalé
knihovně nebo v prvním patře na sále obecního úřadu
pí Zelená – sdělila, že by ji nevadilo prodloužení výpůjční doby knihovny, pokud by
občané měli zájem
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s realizací rozšíření prostor Obecní knihovny na
Kramolně a schvaluje přemístění knihovny z původních prostor do stávající volební
místnosti (vedle archivu) v budově obecního úřadu. Současně schvaluje přidělení zakázky
na dodávku 15 kusů regálů dodavateli Truhlářství Svatopluk Vojtěch ml., 549 11 Dolní
Radechová 206, IČ 65216652.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Žádost o přeložení vodovodu na p.p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka předložila ZO žádost pana Josefa Hejzlara, bytem Krkonošská 948, 547 01
Náchod, o přeložení vodovodní přípojky vedoucí z rozvodného vodovodního ventilu ležícího
na pozemku obce Kramolna p.č. 1931/1 (ostatní plocha), k.ú. Městská Kramolna, do
vodovodní šachty ležící na jeho pozemku p.č. 1280/1, k.ú. Náchod – jedná se o cca 25 m. V
současné době je přípojka vedena přes pozemek, který není v jeho vlastnictví, a to přímo v
místech, kde brání plánované výstavbě rodinného domu. Z tohoto důvodu chce vodovod
přeložit. Dle telefonického rozhovoru firma VAK a.s. Náchod s přeložkou souhlasí, vodovod
bude zaměřen a zanesen do Gramisu. Podmínky budou stanoveny v rozhodnutí.
p. Pecold – sdělil, že na pracovní schůzce bylo dohodnuto, že je třeba vodovod vést po
kraji komunikace, vodovod bude zaměřen, dle směrnice k věcným břemenům obec nebude
požadovat úplatu za zřízení věcného břemene.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s přeložením vodovodu na p.p. č. 1931/1, k.ú.,
Městská Kramolna , pro Josefa Hejzlara bytem Krkonošská 948, 547 01 Náchod za těchto
podmínek: přeložku provede firma VAK, a.s. Náchod, vodovod bude zaměřen a zanesen do
Gramisu a pozemek bude uveden do původního stavu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Veřejná zakázka "Kramolna – dodávka traktoru včetně příslušenství"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:

Starostka předkládá zastupitelům návrh na zadání veřejné zakázky na dodávku traktoru
včetně příslušenství z důvodu špatného technického stavu traktoru Wisconsin Yukon W5032,
který byl pořízen na obec v roce 2004, hodnota v inventuře 1 193 203,– Kč. V loňském roce
proběhla oprava, jen ta nejnutnější. Technický stav traktoru se stále zhoršuje a je tedy potřeba
zakoupit nový, protože stálé opravy jsou nákladné a traktor je již značně opotřebovaný.
Současně s traktorem by se poptávaly i komponenty jako je sypač, čelní radlice a čelní
nakladač. Původní traktor by obec nabídla k prodeji. Mulčovač, štěpkovač a příkopové
rameno si obec ponechá.
Záměr zadat tuto zakázku (zadávací dokumentace) byla projednána se zastupiteli na pracovní
schůzce. Zadávací dokumentaci zpracovala firma Profesionálové, a.s. se sídlem v Hradci
Králové, PSČ 500 02, Haškova 1714/3. Předběžná předpokládaná cena dodávky traktoru
s požadovaným příslušenstvím je 1.100.000,– 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
jmenování i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na jmenování následujících
členů hodnotící komise.
Jitka Kropáčková (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
Jaroslav Vlček (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Vladimír Zahradník (člen komise), Jaroslav Jaroš (náhradník)
Ing.Bc. Alena Zahradníková (člen komise), Ing. Libor Špatenka (náhradník)
Protože v rozpočtu na rok 2018 je zařazena částka 1 mil, Kč, navrhla starostka ještě další
rozpočtové opatření č. 8/2018, které se týká navýšení částky o 350 tis. Kč. Je to navýšení
výdajů na paragrafu 3639 pol. 6122 o 350 tis. Kč, bude kryto z účtu 8115, změna stavu fin.
prostř. na bankovním účtu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Maršík – sdělil, že traktor je již značně opotřebovaný, je třeba koupit nový
p. Pecold – sdělil, traktor již pracuje 14 let, žádná větší oprava nebyla a katastr obce je
opravu velký, je opotřebovaný
p. Maršík – sdělil, že traktor je víceúčelový – štěpkuje, mulčuje, vyhrnuje, seče i příkopy
atd.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Kramolna – dodávka traktoru včetně příslušenství" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Alena Kadavá (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ladislava Novotná (náhradník)
 Jaroslav Vlček (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Vladimír Zahradník (člen komise), Jan Jaroš (náhradník)
 Ing.Bc. Alena Zahradníková (člen komise), Ing. Libor Špatenka (náhradník)
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 4
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.11 bylo schváleno.

10)

Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
Obec má uzavřenou smlouvu na dodávku zemního plynu do 31.12.2018. Z tohoto důvodu
je třeba schválit dodavatele na příští rok. Pan Matlocha z Energetické poradenství zaslal
nabídku pro rok 2019 dvou nejnižších dodavatelů, firmy Vemex Energie cena 665 Kč/1
MWh, Carbounion cena 659 Kč/1 MWh. Starostka oslovila ještě firmu Pražká plynárenská,
jako současného dodavatele, který nabídl cenu 573 Kč/1MWh. Předpokládaná cena smlouvy
je cca 262 tis. Kč za předpokladu stejného odebraného množství plynu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na dodávku plynu na dobu
určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 od firmy Pražská Plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492 a pověřuje starostku k jednání s touto firmou a
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11)

Projednání dohody o poskytnutí příspěvku z ÚP

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
Obec přijala od 1.6.2018 novou účetní – paní Marcelu Četverikovou. Starostka požádala
ÚP a finanční příspěvek na pracovnici, protože byla v evidenci úřadu práce. Obec obdržela
příspěvek ve výši 108 000,– Kč. Od 1.7.2018 nastoupí na poloviční úvazek administrativní
pracovnice paní Jana Hubáčková. Obec požádala o finanční příspěvek i pro tuto pracovnici,
výsledek se dozvíme v červenci.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 108.000,–
Kč na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadu práce České republiky,
Dobrovského 1278/28, 170 00 Praha 7, IČO 72496991, adresa pro doručování Kladská čp.
1092, 547 01 Náchod 1.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

12)

Změna úředních hodin červenec, srpen 2018

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
V období prázdnin (červenec, srpen 2018) je kvůli čerpání dovolených navržena změna
úředních hodin pouze na středu od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod. Dále byl
předložen návrh zástupu za starostku a místostarostu od 22.8. – 2.9.2018 zastupiteli
Jaroslavem Vlčkem a Jiřím Maršíkem.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu
2018, a to pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod., současně
zastupitelstvo obce pověřuje na dobu nepřítomnosti starostky a místostarosty ve dnech od
22.8.2018 do 2.9.2018 zastupováním starostky zastupitele Jaroslava Vlčka a místostarosty
zastupitele Jiřího Maršíka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13)

Návrh odměny starostce

Předsedající se ztotožnil s návrhem zastupitele p. Jiřího Maršíka a seznámil přítomné s
návrhem:
V době nepřítomnosti (téměř od začátku nového roku) za bývalou účetní starostka 4 až 5
měsíců současně při své práci vykonávala práci za účetní i správce rozpočtu (o víkendech a po
večerech). Kontroly ročního hospodaření proběhly bez závad, i když v účetnictví bylo spousta
nedodělků, které se museli vyřešit, (i za minulý rok). Dále je potřeba zaučit novou paní účetní.
Současně byly řešeny i další nové věci, jako např. GDPR. Místostarosta navrhuje k jednání
odměnu 25 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Šrámek – sdělil, že jestliže je to za 5 měsíců, navrhuje částku 50 tis. Kč.
pí Kropáčková – sdělila, že se nebude k uvedenému bodu vyjadřovat a že se zdrží
hlasování a upozornila zastupitelstvo, že nebude usnášení schopné
Vzhledem k tomu, že se starostka zdrží hlasování a zastupitelstvo by nebylo usnášení
schopné, navrhuje místostarosta stažení tohoto bodu z jednání a jeho zařazení do programu na
příští řádné jednání zastupitelstva.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje stažení bodu č. 13) Návrh odměny starostce z
programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu na příští řádné jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

14)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Obecní byty v čp. 145
Starostka seznámila přítomné s tím, že obecní byty jsou již vymalovány, do jednoho bytu
byla zakoupena nová kuchyňská linka za 12,7 tis. Kč, je třeba ji ještě namontovat, dále vyprat
koberce, provést revizi a předpokládaný termín nastěhování nájemníků je od 1.9. nejdéle od
1.10.2018. Obec již eviduje jednu žádost o byt. Současný pronájemce obchodu zatím byt
nepožaduje. Upozornila na to, že byty by se měli co nejdříve obsadit. Bude také nutné
vypracovat projektovou dokumentaci na zateplení s výměnou zdroje tepla pro žádost o dotaci.
Upozornila, že výměna kotle bez zpracované dokumentace a výpočtu nemusí být
správná.(mohlo by být předimenzováno).
b) Chodník Kramolna – Pruty
Dokončují se podklady pro zadávací dokumentaci na vypracování projektová
dokumentace. Předběžná cena byla stanovena na 380 tis. bez DPH. PD bude včetně dešťové
kanalizace v chodníku.
c) Místo pro přecházení na Kramolně
Projektová dokumentace na místo pro přecházení na Kramolně byla odevzdána na odbor
výstavby na MěÚ Náchod. Místo je řešeno komplexně podle platných parametrů, bude
upravena autobusová zastávka i protější nástupiště.
p. Maršík–sdělil, že je to nebezpečný úsek, nedávno tam bylo sraženo autem dítě
p. Šrámek– sdělil, že je důležité, aby občané věděli, že to není přechod, ale místo pro
přecházení
p. Maršík – sdělil, že přechod v tomto místě vybudovat nelze
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

15)

Diskuse

pí Nyklíčková – dotázala se, proč je tak velká úspora v závěrečném účtu obce za rok 2017
pí starostka – odpověděla, že jednak byly ve skutečnosti větší příjmy ze sdílených daní a
nebyly provedeny, některé akce, které byly zahrnuty ve výdajích rozpočtu na rok 2017
Dále se diskutovalo a kontejnerech na odpad a celkově o odpadech a jak někteří občané
nepěkně nakládají s tímto odpadem a pohazují ho po obci. Pak je to bohužel vizitka nás všech.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
3. Rozpočtové opatření č. 7/2018
4. Účetní závěrka obce Kramolna za rok 2017
5. Závěreční účet obce Kramolna za rok 2017
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