Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XVI.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 17. února 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19.08 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík,
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Lubomír Pavel, Josef Zelený
Jana Hubáčková
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)
14)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2019
Projednání žádosti o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok 2020
Rozpočet obce na rok 2020
Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled na roky
2021–2025
Projednání výše odměn zastupitelů
Zpráva inventarizační komise za rok 2019
Aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zrušení OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení
Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
Žádost o bezúplatní převod majetku na SPÚ – pozemek p.č. 3/4 k. ú. Kramolna
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na přípravu
a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého rozsahu)
na akci "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna"

15) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na přípravu
a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého rozsahu)
na akci "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
16) MŠ Kramolna – výroční zpráva
17) Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
18) Žádost Obce Bublava a příspěvek do veřejné sbírky
19) Různé
20) 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 7. 2. 2020 do 17. 2. 2020. 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 Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla, Josefa Zeleného,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Josefa
Zeleného, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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:
 Nový bod Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon), zařadit jako bod 19)
 Nový bod Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" zařadit jako bod
20)

 Nový bod Projednání žádosti o podání dotace na Ministerstvo kultury z
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou
působností na akci – Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)
jako bod 21)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav.
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)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2019
Projednání žádosti o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok 2020
Rozpočet obce Kramolna na rok 2020
Mateřská škola Kramolna – rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled na roky
2021–2025
Projednání výše odměn zastupitelů
Zpráva inventarizační komise za rok 2019
Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zrušení OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické zařízení
Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
Žádost o bezúplatný převod majetku s SPÚ – pozemek p.č. 3/4 k.ú. Kramolna
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na
přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého
rozsahu) na akci "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna"
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na
přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého
rozsahu) na akci "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
MŠ Kramolna – výroční zpráva
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitele obce
Žádost Obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"
Projednání žádosti o podání dotace na Ministerstvo kultury z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci
–"Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

2) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 16/2019
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů ze SR ve výši 45 340,- Kč, jedná
se o sdílenou daň z příjmů FO pol. 1112, dále se navýšily příjmy z lesního hospodářství o
33.400,-Kč par. 1032 pol. 2111 a zároveň se o 78.740,- zvýšily výdaje lesního hospodářství
par. 1032 pol. 5169. (příloha č. 2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s rozborem hospodaření v lesích obce
Kramolna za r. 2019 (příloha č. 3).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu Rozbor hospodaření v lesích Obce
Kramolna za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Projednání žádostí o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela následující žádosti o finanční příspěvek. TJ Sokol Kramolna 52 000,– Kč
(z toho 25 tis. Kč na energie a 27 tis. Kč na zajištění celoroční činnosti), SDH Kramolna 40
000,– Kč na zajištění materiálové základny a provozuschopnosti techniky a na sportovní
činnost družstev dětí, žen a mužů a SDH Lhotky 34 000,- Kč (z toho 20 tis. Kč na údržbu
současné i historické techniky a vybavení, program k 135 letům založení SDH a 14 tis. Kč na
kulturní akce). Podané žádosti byly projednány ve finančním výboru, který navrhl ZO schválit
finanční prostředky v této výši: TJ Sokol Kramolna 40 000,– Kč (z toho 25 tis. Kč na energie
a 15 tis. Kč na materiál, opravy a údržbu), SDH Kramolna 40 000,– Kč a SDH Lhotky 34
000,– Kč. Finanční výbor nejdříve kontroloval čerpání dotací z loňského roku a podle čerpání
posuzoval žádosti na rok 2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z
rozpočtu obce:
1. dotace pro TJ Sokol Kramolna ve výši 25 000,– Kč na úhradu energií a 15 000,– Kč
na materiál, opravy a údržbu. Celkem tedy 40 000,– Kč.
2. dotace pro SDH Kramolna ve výši celkem 40 000,– Kč na zajištění materiálové
základny a provozuschopnosti techniky a na sportovní činnost družstev dětí, žen a mužů.
3. dotace pro SDH Lhotky ve výši 20 000,– Kč na údržbu požární techniky a vybavení a
14 000,– Kč na kulturní akce. Celkem tedy 34 000,– Kč.
Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci 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) Rozpočet obce Kramolna na rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Návrh rozpočtu obce Kramolna na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce i na
elektronické úřední desce od 23.1.2020 do 17.2.2020. Členové ZO byli s návrhem rozpočtu
před jeho vyvěšením seznámeni. Rozpočet je navržen v příjmech 16 570 430,- Kč a ve
výdajích 19 570 430,- Kč, tedy jako schodkový s tím, že rozdíl ve financování 3 000 000,– Kč
kryjí prostředky z přebytku minulých let. S návrhem rozpočtu byli před jeho vyvěšením
seznámeni členové finančního výboru a nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce projednalo 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 návrhu rozpočtu 2020 je zahrnuto i poskytnutí finančních darů pro organizace Centrum
LIRA, z.ú. a Městskou knihovnu v Náchodě, a to ve stejné výši jako v loňském roce, tedy
organizaci Centrum LIRA ve výši 3 000,– Kč, Městské knihovně v Náchodě ve výši 12 000,–
Kč a Český svaz včelařů z.s. ve výši 3 000,– Kč. ZO je předložen návrh na schválení navržené
výše darů a pověření starostky podpisem příslušných darovacích smluv.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4)
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 2020 jako schodkový, s tím, že
rozdíl ve financování bude kryt prostředky z přebytku minulých let. Rozpočet na rok 2020
schvaluje v závazných ukazatelích, kterými jsou zveřejněné informace v "Návrhu rozpočtu
na rok 2020".
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

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 následujícím rozsahu:
a) rozpočtová opatření do výše 200 000,–Kč, jsou–li vyvolaná organizačními změnami
na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).
b) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen
v případech:
i) 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.
ii) 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.
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:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních darů na rok 2020
a) organizaci Centrum LIRA, z.ú. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 ve
výši 3 000,– Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
b) organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ
64829812 ve výši 12 000,– Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
c) organizaci Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549
11 Dolní Radechová, IČ 62728016 ve výši 3 000,– Kč na opatření proti varroáze a
dalším nemocem včel a pomoc začínajícím včelařům.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6) Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
na roky 2021–2025
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s tím, že obec obdržela od ředitelky Mateřské školy, Kramolna p.
Zuzany Koubkové, návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2021 - 2025. Oba návrhy byly zveřejněny na úřední i elektronické desce. Návrh rozpočtu

MŠ na rok 2020 je ve výši 954 864,– Kč, z toho dotace od obce činí 704 864,– Kč (příloha č.
5). Zastupitelstvo projednalo i návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ, který obsahuje i
dotace od MŠMT (příloha č. 6).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Kramolna
na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Mateřské školy, Kramolna na roky 2021–2025.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7) Projednání výše odměn zastupitelů
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Nařízením vlády dochází k novelizaci nařízení č. 138/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků od 1.1.2020. K tomu vydalo MV ČR
metodické doporučení, podle kterého je na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, zda
přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy za výkon jednotlivých funkcí.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na pracovní schůzce ponechat odměny neuvolněných
zastupitelů ve stejné výši jako doposud.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn neuvolněných
členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8) Zpráva inventarizační komise za rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Inventarizace proběhla řádně k 31.12.2019 dle plánu inventur, podklady byly připraveny a
ověřeny na skutečnost. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Inventarizační komise doporučuje majetek k vyřazení dle přílohy č. 1 Inventarizační zprávy v
celkové hodnotě 93 381,37 Kč. Všichni zastupitelé byli seznámeni s Inventarizační zprávou
za rok 2019. Inventarizační zpráva je přílohou zápisu č. 7.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9) Aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Vzhledem k tomu, že se každý rok navyšují ceny veřejných zakázek (souvisí to s
rostoucími cenami dodávek služeb, materiálu i stavebních prací) je zastupitelstvu navržena
změna předpokládané hodnoty kategorií veřejných zakázek malého rozsahu. Nové
předpokládané hodnoty kategorií jsou: I. kategorie VZ na dodávky, služby a na stavební práce
do výše 149 999,– Kč bez DPH, II. kategorie VZ na dodávky a na stavební práce od 150
000,– Kč do 499 999,.- Kč bez DPH a III. kategorie VZ na dodávky či služby od 500 000,– do
1 999 999,– Kč bez DPH a VZ na stavební práce od 500 000,– Kč do 5 999 999,– Kč bez
DPH. Ostatní ustanovení směrnice se nemění. Zastupitelstvu je tedy předloženo ke schválení
nové znění Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 01/2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 01/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10)

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 1/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. (příloha č. 8). Vyhláška bude nahrazovat vyhlášku
č. 2/2011 z roku 2011. Původní vyhláška se upravuje z důvodu změny zákonů. (např.
ohlašovací povinnosti poplatníka, osvobození od poplatku atd.) OZV nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

11) Zrušení OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické zařízení
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č.2/2020 (příloha č. 9),
kterou se ruší OZV č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu,
ze dne 9.2.2011. Důvod rušení je ten, že uvedený poplatek bylo možné vybírat do 31. 12.
2011. Od 1. 1. 2012 toto možné není, a to díky změně zákona o místních poplatcích. OZV je
tak neaplikovatelná. Změnou zákonů bylo zrušeno zákonné zmocnění pro výběr tohoto
poplatku, nelze tedy vybírat.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2011.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

12) Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX, spol.
s.r.o.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě firmou
DIMATEX, spol. s.r.o (viz. příloha č. 10). Smlouvu s touto firmou uzavřela obec v roce 2013,
jedná se o kontejner na textil, který je umístěn u obecního úřadu. Firma platila ročně za
pronájem místa 1 500,- Kč. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na zpracování a likvidaci
směsného komunálního odpadu, který se v kontejnerech nachází, firma v návrhu dodatku žádá
o snížení platby za kontejner na textil. Za každý kontejner umístěný v katastru Obce zaplatí
společnost Dimatex CS spol. s.r.o. částku 0 Kč ročně. Cílem je zachovat službu občanům a
využít tak recyklovatelný materiál, dále podporovat charitu v našem regionu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou
Dimatex CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245 a pověřuje
starostku podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

13) Žádost o bezúplatný převod majetku na SPÚ – pozemek p. č. 3/4 k. ú.
Kramolna

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný
převod pozemku p.č. 3/4 v k.ú. Kramolna. Jedná se o pozemek, ostatní plocha, ostatní
komunikace, který se nachází ve středu obce mezi obecními pozemky u obecní prodejny
potravin a obecní mateřské školy. Pozemek slouží jako komunikace, nachází se ve středu
obce u autobusové zastávky a obecní komunikace. Je součástí veřejného prostranství u
mateřské školy a obchodu potravin. Obec tuto část pozemku udržuje, pozemek slouží částečně
i jako parkoviště pro návštěvníky obecní prodejny potravin Kramolna 145 a obecní mateřské
školy Kramolna 170.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3/4 v . ú.
Kramolna ze Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČ
01312774 na obec Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

14) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce
(veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Opěrná zeď, oplocení a
zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
V loňském roce usnesením č. VII/9/2019 schválilo zastupitelstvo záměr výstavby opěrné
zdi, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna. V souladu se směrnicí č. 01/2016 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo provedeno poptávkové řízení na dodavatele
na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce. Jedná se o zakázku I. kategorie
s předpokládanou cenou do 50 tis. bez DPH. V rámci poptávkového řízení byli osloveni 4
potencionální dodavatelé a obec obdržela 3 nabídky v termínu a 1 po stanoveném termínu.
Jako nejvýhodnější byla doporučena nabídka uchazeče Profesionálové Consulting, s.r.o.
s nabídkovou cenou 17 tis. včetně DPH, která obsahovala i podrobný popis poskytnutých
činností včetně vypracování smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací. Zastupitelům je
tedy předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení
přidělení veřejné zakázky uchazeči Profesionálové Consulting, s.r.o.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce
(veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp.
145 Kramolna" uchazeči Profesionálové Consulting, s.r.o., Vachkova 827/2, Hradec
Králové 500 09, IČ 26002001 a pověřuje starostku podpisem objednávky nebo smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

15) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce
(veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Úprava veřejného
prostranství, parkoviště Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo se zprávou.
V loňském roce usnesením č. V/9/2019 schválilo zastupitelstvo záměr výstavby
parkoviště Kramolna – "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna". V souladu se
měrnicí č. 01/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo provedeno
poptávkové řízení na dodavatele na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce.
Jedná se o zakázku I. kategorie s předpokládanou cenou do 50 tis. bez DPH. V rámci
poptávkového řízení byli osloveni 4 potencionální dodavatelé a obec obdržela 3 nabídky v
termínu a 1 po stanoveném termínu. Jako nejvýhodnější byla doporučena nabídka uchazeče
Profesionálové Consulting, s.r.o. s nabídkovou cenou 17 tis. včetně DPH, která obsahovala i
podrobný popis poskytnutých činností včetně vypracování smlouvy o dílo na dodavatele
stavebních prací. Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a schválení přidělení veřejné zakázky uchazeči Profesionálové
Consulting, s.r.o.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce
(veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Úprava veřejného prostranství, parkoviště
Kramolna" uchazeči Profesionálové Consulting, s.r.o., Vachkova 827/2, Hradec Králové
500 09, IČ 26002001 a pověřuje starostku podpisem objednávky nebo smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

16)

MŠ Kramolna –výroční zpráva

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo s výroční zprávou Mateřské školy, Kramolna o činnosti
a hospodaření za školní rok 2018/2019. Zastupitelé byli s výroční zprávou seznámeni již na
pracovní schůzce. Výroční zpráva je k nahlédnutí na stránkách MŠ Kramolna nebo na OÚ,
kde je založena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy
Návrh usnesení č. 20

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za školní rok 2018/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno

17)

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitele obce

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
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 února a tato má počátek pojištění od 1.3.2020. Pojištění se sjednává
po dobu jednoho pojistného roku a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud některá ze
smluvních stran smlouvu nevypoví písemně nejpozději 6 týdnů před uplynutím příslušného
pojistného roku. Pojištění zanikne nejpozději 28.2.2030. 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 zastupitele obce, pojištěni jsou všichni členové zastupitelstva.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8603267661 pro
pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Podbřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

18)

Žádost Obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka předložila zastupitelstvu žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na
pomoc obci Bublava. Obec se dostala do potíží kvůli projektu stavby akvaparku, resp. v
důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu akvaparku v roce 1999–
2002. Z původního dluhu 31 mil. Kč má obec k prosinci loňského roku dluh 12.9 mil. Kč.
Obec Kramolna má zájem finančně přispívat spolkům, charitativním, sociálním a zájmových
organizacím především ve svém okolí, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká obyvatel
obce, ale přesto se zastupitelstvo obce na pracovní schůzce dohodlo o poskytnutí příspěvku z
rozpočtu obce ve výši 2 000,– Kč. Rozpočtové opatření předloží starostka na příštím zasedání
zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 22

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,– Kč z
rozpočtu obce na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským
krajem na pomoc obci Bublava, čp. 389, 258 01 Kraslice, IČ 00259268.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

19)

Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že v loňském roce bylo pořízené nové příkopové
rameno za traktor ZETOR. Dosud obec používala pro sečení příkopu malé příkopové rameno
za traktor Wisconsin Yukon, který v loňském roce prodala. Zastupitelstvu je předkládán návrh
záměru na prodej nadbytečného majetku – příkopového ramene BERTI model FB/G 250,
které obec pořídila v roce 2008 za 209 982,– Kč. Je třeba stanovit předpokládanou cenu
prodeje, proto je navrženo zpracování znaleckého posudku.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje nadbytečného majetku –
příkopového ramene BERTI model FB/G 250 a pověřuje starostku k zadání vypracování
znaleckého posudku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

20)

Studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13"

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Na loňském prosincovém zasedání, které se konalo na Trubějově, byl představen návrh
studie na novou obecní budovu čp. 13, která vznikne na téměř stejném půdorysu stávající
budovy. Občanům byly představeny návrhy výkresů studie, ke kterým se mohli vyjádřit.
V rámci diskuse byly navrženy drobné úpravy studie a zastupitelstvo následně schválilo
usnesením zpracování studie se zapracováním těchto úprav. Následně ale zástupci občanů
Trubějova předali zastupitelům další návrhy na úpravy místností v prvním podlaží. Tyto
návrhy byly předány projektantovi, který zpracoval nový koncept návrhu studie s datem
7.2.2020. Tento koncept (viz příloha č. 11) je tedy předložen zastupitelstvu s návrhem na
revokaci usnesení ZO č. XV/3/2019 ze dne 16.12.2019 a schválení dokončení studie podle
tohoto konečného návrhu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 24
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XV/3/2019 ze dne 16.12.2019, které
nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje dokončení
studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" v rozsahu dle konečného
zpracovaného návrhu ze dne 7.2.2020.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

21) Projednání žádosti o podání dotace na Ministerstvo kultury z
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností na akci – Oprava kaple Panny Marie na
Kramolně (Sýkorova kaple)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka informovala zastupitele, že se na konci loňského roku podařilo převést pozemek
pod Sýkorovou kaplí na obec a podařilo se zrušit i zástavní právo. Protože kaplička není v
dobrém stavu, je nutná oprava. Do konce února obec může podat žádost o poskytnutí dotace
na Ministerstvo kultury na neinvestiční akci z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP). Předkládá tedy zastupitelům návrh na
podání žádosti o dotaci na opravu kapličky prostřednictvím ORP Náchod. Minimální podíl
vlastníka je 20 %.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 25
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr "Opravy kaple Panny Marie na
Kramolně (Sýkorova kaple) a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury a
pověřuje starostku jednat a podepisovat za obec Kramolna v této věci .
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

22)

Různé

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Chodník Pruty, Trubějov
Starostka informovala, že v současné době se dokončují projektové práce na chodníku na
Prutech a na Trubějově, ještě probíhají inženýrské práce ohledně souhlasů majitelů dotčených
pozemků se stavbou. Pak bude již možno podat žádost o stavební povolení.
b) Výběr poplatků za odpady 2020
Starostka informovala, že ve středu 26.2.2020 se budou vybírat poplatky za odpady a psy
na Lhotkách a Trubějově. Na Lhotkách v pohostinství U Vítů od 15.00 h do 15.45 h a na
Trubějově od 16.00 h do 16.45 h. Všichni občané dostali letáčky do schránek. Poplatky za
odpad činí 500.- Kč za osobu a za psa 200,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 26

Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

23)

Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.08 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 16/2019
3. Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2019
4. Návrh rozpočtu Obce Kramolna na rok 2020
5. Návrh rozpočtu MŠ Kramolna na rok 2020
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kramolna na roky 2021–2025
7. Inventarizační zpráva za rok 2019
8. Návrh OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. Návrh OZV č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011
10. Návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 547 01 ze dne 22.8.2013
11. Žádost obce Bublava
12. Ideová studie – skica – půdorys – Novostavba obecního domu čp. 13 Trubějov
Zápis byl vyhotoven dne: 19.2.2019
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