Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXIII
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 26. června 2017
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19:10 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
Alena Kadavá, Ladislava Novotná
–
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)
14)
15)
16)
17)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Účetní závěrka obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2017
Změna úředních hodin červenec, srpen 2017
Rozpočtové opatření
Projednání darovací smlouvy na p.p.č. 283/1, k.ú. Kramolna
Veřejnoprávní smlouva s Městem Náchod – odchyt toulavých psů
Smlouva o spolupráci – chodník Kramolna – Pruty
Chodník Kramolna směr Lhotky
Směna pozemku části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící komise na akci "Oprava
mostku U deponie"
Odpadové hospodářství – projekt na sběrné místo
Žádost o zakoupení měřícího přístroje elektromagnet. záření
Rekonstrukce knihovny Trubějov čp. 13
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 306/8, k.ú. Trubějov
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 16. 6. 2017 do 26. 6. 2017. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Alenou Kadavou a Ladislavou Novotnou. 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: 5

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 Koncept řešení územní studie "US–01" Prověření územních
podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na
území Královéhradeckého kraje – bod č. 17



Nový bod Výběr dodavatele zemního plynu na rok 2018 – bod č. 18



Finanční dary – Hospic Anežky České, Stacionář Cesta – bod č. 19



bod č.12 změnit z Projednání výzvy na výběrové řízení a určení hodnotící
komise na akci "Oprava mostku U deponie" na Rozhodnutí o způsobu
odstranění havarijního stavu mostku "U deponie"

Zastupitelstvo hlasováním schválilo 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)
16)
17)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Účetní závěrka obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2017
Změna úředních hodin červenec, srpen 2017
Rozpočtové opatření
Projednání darovací smlouvy na p.p.č. 283/1, k.ú. Kramolna
Veřejnoprávní smlouva s Městem Náchod – odchyt toulavých psů
Smlouva o spolupráci – chodník Kramolna – Pruty
Chodník Kramolna směr Lhotky
Směna pozemku části obecní cesty p.č. 1931, k.ú. Městská Kramolna
Rozhodnutí o způsobu odstranění havarijního stavu mostku "U deponie""
Odpadové hospodářství – projekt sběrné místo
Žádost o zakoupení měřícího přístroje elektromagnet. záření
Rekonstrukce knihovny Trubějov čp. 13
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 306/8, k.ú. Trubějov
Koncept řešení územní studie "US–01" Prověření územních podmínek pro
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území
Královéhradeckého kraje
18) Dodavatel zemního plynu na rok 2018
19) Finanční dary – Hospic Anežky České, Stacionář Cesta
20) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Účetní závěrka obce za rok 2016
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. 2016 (příloha č.
2). Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za
účetní období k rozvahovému dni. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za
dané období, byly předloženy tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše
součástí závěrečného účtu. Obec hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši 6 171 523,00
Kč, aktiva a pasiva ve výši 80 149 563,85 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Obce Kramolna za rok 2016.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Závěrečný účet obce za rok 2016
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2016 (příloha č. 3) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 5 .6. 2017 do 26. 6. 2017. Součástí závěrečného účtu je výkaz FIN M–
12, o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha – vše za období 12/2016,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva a návrh závěrečného
účtu obce Kramolna za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření kontrolorkami Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu obce je hospodářský výsledek její příspěvkové organizace
Mateřské školy, Kramolna, který byl schválen ZO již 10.4.2017 spolu s účetní závěrkou PO
MŠ Kramolna za rok 2016 (výkazy rozvaha, zisku a ztráty, příloha – vše za období 12/2016).
MŠ Kramolna hospodařila v roce 2016 se ziskem ve výši 71 231,76 Kč. Na dubnovém
zasedání ZO bylo schváleno i rozdělení výsledků hospodaření do fondů – rezervní fond 35
615,88 Kč a fond odměn 35 615,88 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje závěrečný účet Obce Kramolna za rok 2016 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2017
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s odpisem pohledávky za odpady, slevy studentům – osvobození dle
OZV č. 1/2018. Pohledávky za odpady 18.450,00 Kč slevy studentům 2 850,00 Kč. Odpis
pohledávek ze psů v roce 2017 není.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok
2017 ve výši 21 300,00 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Změna úředních hodin červenec, srpen 2017

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V období prázdnin (červenec, srpen 2017) 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 v době jejich nepřítomnosti od 23 .8. – 4.
9. 2017 zastupiteli Jaroslavem Vlčkem a Jiřím Maršíkem
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu
2017, 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
23. 8. 2017 do 4. 9. 2017 zastupováním starostky zastupitele Jaroslava Vlčka a místostarosty
zastupitele Jiřího Maršíka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2017 (příloha č. 4)
Došlo k navýšení finančních prostředků na Bú o 110 985,00 Kč. Tato částka se skládá z :
40 000,00 Kč z daně z hazardních her, 40 000,00 příjmů od EKO – KOMU za odpad, 1
000,00 Kč od EKOLAMPU za nádobu, 25 319,00 Kč z dividend od ČS a z 4 666,00 Kč
z vratek na elektrické energii. Dále proběhl přesun mezi položkami u § 3111 o částku 1
019,00 Kč a u § 3631 o částku 1 428,00 Kč.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
b) Rozpočtové opatření č. 6/2017 (příloha č. 5)
Vzhledem k opotřebení myčky na nádobí v MŠ Kramolna je nutno zakoupit novou. V
poptávkovém řízení byla vybrána myčka v hodnotě 41.733,00 Kč. Částka bude navýšena ve
výdajích z položky 8115 na paragraf 3111 položku 6122.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

7) Projednání darovací smlouvy na p.p.č. 283/1, k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Ing. Petr Málek se rozhodl darovat obci p.p.č. 283/1, k.ú. Kramolna (ostatní plocha/ostatní
komunikace) o výměře 333 m2. Jedná se o komunikaci směrem od kapličky dolů k čp. 48
Kramolna. Výše zmíněnou komunikaci využívají občané Kramolny, kteří podél této
komunikace bydlí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru p.p.č. 283/1, k.ú. Kramolna od Ing.
Petra Málka, Kramolna 165, 547 01 Kramolna a pověřuje starostku k podpisu příslušné
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) Veřejnoprávní smlouva s Městem Náchod – odchyt toulavých psů
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka předložila ZO návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kramolna a městem
Náchod na odchyt toulavých psů a jejich transport do příslušného zařízení. Výjezd městské
policie k odchytu toulavého psa a jeho převoz do kotce městské policie v Náchodě – částka
600,– Kč, pokud se odchyt psa nezdaří 50% této částky, pobyt psa v kotci městské policie v
Náchodě za každý i započatý den 120,– Kč. Převoz do útulku 1 100,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČ: 00272868, o výkonu
některých činností Městské policie Náchod na území Obce Kramolna a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Smlouva o spolupráci – chodník Kramolna – Pruty
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem.
V rámci záměru výstavby chodníku z Kramolny na Pruty proběhlo na KÚ KHK za
účasti 1. náměstka hejtmana Mg. Martina Červíčka společné jednání zástupců obce a SÚS
Královéhradeckého kraje. Na jednání byla domluvena spolupráce s Královéhradeckým
krajem, potažmo SÚS Královéhradeckého kraje, na přípravě a realizaci stavby chodníku. Byla
připravena smlouva o spolupráci, kterou starostka nyní předkládá zastupitelstvu. Předmětem
této smlouvy je sjednání společného postupu při zadávání vypracování projektové

dokumentace (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro
provádění stavby, včetně výkazu výměr, rozpočtů a autorského dozoru VZ) za úplatu
10.000,– Kč bez DPH. Smlouva se několikrát upravovala.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcí Kramolna a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstní 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zástupcem Královéhradeckého kraje pověřenou organizací veřejné zakázky SÚS
Královéhradeckého kraje, a.s, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988, pro akci "III/303 6 Kramolna, silnice a chodník" a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10)

Chodník Kramolna směr Lhotky

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem:
Při jednání na KÚ KHK ohledně chodníku Kramolna–Pruty jsme také požadovali zařazení
do plánu oprav i krajskou komunikaci směrem na Lhotky, protože obec zde chce také
vybudovat chodník. Předpokládali jsme obdobný společný postup jako u chodníku na Pruty,
ale bylo nám sděleno, že tato krajská komunikace do plánu oprav zařazena zatím není.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu dopravnímu provozu směrem přes Kramolnu na Lhotky a k
bezpečnosti chodců i obyvatel chceme zahájit přípravu výstavby chodníku samostatně a pro
začátek nechat zpracovat studii na výstavbu chodníku směrem na Lhotky k autobusové
zastávce Kramolna odb. Lhotky jako podklad pro následné vypracování projektové
dokumentace.
pí. starostka – kontaktovala SUS KHK, bude nutné vyřešit svod vody z komunikace
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p.Mütsch – po které straně se uvažuje vést chodník
pí starostka – po pravé ve směru na Lhotky, ale konečné slovo bude mít studie
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby chodníku podél krajské
komunikace č. III/30413, v úseku od autobusové zastávky Kramolna u křížku po
autobusovou zastávku Kramolna odbočka Lhotky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11) Směna pozemku části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská
Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Dne 10. dubna 2017 ZO schválilo usnesením XXI/3 záměr směny pozemku p.č. 1931/1,
k.ú. Městská Kramolna a po jeho vyvěšení schválilo ZO dne 15. 5 .2017 usnesením č. XXII/ 6
již samotnou směnu. Vše bylo projednáno s místostarostou města Náchoda i s právními
zástupci. Následně jsme ale byli upozorněni, že dle starší soudní praxe ve smlouvě o zřízení
věcného břemene musí být jednoznačně určeno, kdo je z věcného břemene oprávněn. Věcné
břemeno tedy nelze zřídit ve prospěch veřejnosti, protože veřejnost nemůže být účastníkem
občanskoprávních vztahů. Dle nové úpravy lze tento požadavek řešit zřízením tzv. služebnosti
odpovídající veřejnému statku – právu stezky a cesty přes tento pozemek p.č. 1931/1. Pokud
tedy ZO bude nadále souhlasit se směnou a trvá na zřízení věcného břemene ve prospěch
veřejnosti v původním rozsahu, musí se jinak naformulovat záměr obce Kramolna, a to tak, že
místo podmínky zřízení věcného břemene pro obec Kramolna a občany obce Kramolna pro
neomezené právo chůze a jízdy osob a techniky bude uvedena ve stejném rozsahu podmínka
zřízení služebnosti odpovídající veřejnému statku – právu stezky a cesty přes pozemek p.č.
1931/1 v k.ú. Městská Kramolna.
p. Pecold – sdělil, že bude požadovat, aby ve smlouvě o převodu byl jasně specifikován
rozsah služebnosti a podmínky, za jakých služebnost platí
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna ruší usnesení č. XXII/ 6 ze dne 15.5.2017 a revokuje
usnesení č. XXI/3 ze dne 10.4.2017, které nahrazuje novým usnesením ve znění:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú.
Městská Kramolna o výměře cca 270 m2 (viz přiložená situace), ve vlastnictví obce
Kramolna, za pozemek p.č. 1275 v k.ú. Městská Kramolna o výměře 205 m2, ve vlastnictví
města Náchoda, za podmínky zřízení služebnosti odpovídající veřejnému statku – právu
stezky a cesty – na převáděné části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Městská Kramolna. Rozdíl v
hodnotách bude finančně vyrovnán a při stanovení výše finančního vyrovnání bude
přihlédnuto i k obvyklé ceně zřizované služebnosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12)
Rozhodnutí o způsobu odstranění havarijního stavu mostku "U
deponie"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o postupu prací, které se týkají havarijního stavu
mostku. Obec nechala zpracovat návrh postupu prací opravy mostku včetně rozpočtu, ze
kterého vyplývá, že není třeba havarijní stav řešit zbouráním a výstavbou nového mostku.
Předpokládaný rozpočet na opravu je ve výši 804 200,– Kč s DHP. Most je třeba opravit na
větší tonáž kvůli traktorům, proto starostka bude žádat zemědělská družstva o finanční
příspěvek. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení řešení havarijního stavu
mostku jeho rekonstrukcí a přípravu potřebné zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
p. Pecold – sdělil, že souhlasí s řešením havarijního stavu mostku rekonstrukcí
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje řešení havarijního stavu mostku "U deponie"
formou rekonstrukce a pověřuje starostku přípravou příslušné zadávací dokumentace
veřejné zakázky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
b) Rozpočtové opatření č. 7/2017
Kvůli plánované opravě mostku u deponie, jehož předpokládaná cena (dle zpracovaného
rozpočtu) je cca 804 tis. Kč, je třeba pro realizaci veřejné zakázky zajistit v rozpočtu
odpovídající finanční krytí. Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit případné vícenáklady
vzniklé v průběhu rekonstrukce mostku, je navrženo zařadit do rozpočtu částku 1 mil. Kč.
Částka bude navýšena ve výdajích z položky 8115 na paragraf 2212 položka 5171. (příloha č.
6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

13)

Odpadové hospodářství – projekt na sběrné místo

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec plánuje upravit a zastřešit sběrná místa na kontejnery ve všech částech obce a
výměnu starých a nepěkných kontejnerů. Nejdříve bude zpracován odpovídající projekt, a
pokud bude splňovat podmínky k žádosti o dotaci, která má být vyhlášena na podzim 2017,
požádá obec o přidělení dotace. Všechna sběrná místa musí stát na pozemku ve vlastnictví
obce. Projekt pro obec zpracuje Ing. arch. Václav Zídka za konečnou cenu 13 500,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zpracování projektu sběrných míst na území
obce a pověřuje starostku k uzavření příslušné smlouvy s Ing. arch. Václavem Zídkou,
Kramolna 186, 547 01 Náchod, IČ: 03006727.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

14)

Žádost o zakoupení měřícího přístroje elektromagnet. záření

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

Paní Jirásková ze Lhotek požádala dopisem obec o předání informace odboru výstavby
MěÚ Náchod o tom, že stavba ZS na Lhotkách byla provedena v rozporu s ÚP obce Studnice
a instalace antén v roce 2014 byla tedy provedena v rozporu s planým ÚP obce Studnice.
Obec tedy požadovala vysvětlení od ing. Lipovské, vedoucí odboru výstavby a územního
plánování. Bylo odpovězeno, že podle zákona je vše v pořádku. Současně obec požádala o
celkové prošetření i KÚ KHK, který též odpověděl, že neshledal žádné pochybení. Oba
dopisy byly předány p. Jiráskové. Dále obec požádala o měření elektromag. záření KHS v
Trutnově, ta však vzhledem k velké vzdálenosti obytné zástavby a neprůkaznosti měření
považuje realizaci měření za neopodstatněnou.
Dále paní Jirásková požaduje od obcí Kramolna a Studnice, aby se podílely na zakoupení
přístroje pro měření elektromagnetického záření EMR 300. Takovéto přístroje jsou velmi
drahé, cena se pohybuje mezi 12 až 16 tis. euro, dále musí být přístroj každý rok certifikovaný
a ten, kdo s ním bude měřit, musí mít akreditaci. Záleží i na tom, kde v domě měříte.
Vzhledem k tomu je zastupitelstvu předložen návrh na neschválení nákupu přístroje a tuto
žádost zamítnout. Pokud bude p. Jirásková na měření trvat, obec vyvolá jednání s obcí
Studnice o zadání jednorázového měření. Starostka navrhuje v celé oblasti na Lhotkách změřit
radon. Již jednala se Státním ústavem radiační ochrany v Hradci Králové. Měření by trvalo
celý rok a bylo by zdarma, pouze by občané museli vyplnit žádost a doručit ji na obecní úřad.
p. Pecold – sdělil, že se přiklání k návrhu zamítnutí žádosti, a raději zadat jednorázové
měření
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje zakoupení měřiče elektromagnetického
záření EMR 300.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

15)

Rekonstrukce knihovny Trubějov čp. 13

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem:
Na minulém zasedání ZO bylo přijato usnesení o realizace dotazníkového šetření mezi občany
Trubějova o účelu přestavby knihovny na Trubějově. Protože však v současné době stále ještě
platí původní projekt výstavby domu s pečovatelskou službou, o kterém rozhodlo již minulé
zastupitelstvo obce a na který je vydáno platné společné rozhodnutí, je nutné, aby současné
zastupitelstvo nejdříve rozhodlo o realizaci tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že cena
původního projektu je téměř 15 mil. Kč, a protože o jeho realizaci rozhodlo minulé
zastupitelstvo obce na základě tehdy platných podmínek s tím, že dům s pečovatelskou
službou má sloužit občanům obce, bylo by vhodné, aby zastupitelstvo před rozhodnutím o
realizaci či zrušení tohoto projektu prověřilo jeho potřebnost mezi občany a provedlo tedy
potřebné dotazníkové šetření ve všech částech obce. Kvůli urychlení by bylo vhodné spojit
toto šetření s dotazníkovým šetřením schváleným na minulém ZO na Trubějově. Proto je
zastupitelstvu předložen návrh na schválení dotazníkového šetření mezi občany všech částí
obce k rekonstrukci knihovny na Trubějově, zahrnujícího i variantu realizace projektu
výstavby domu s pečovatelskou službou . Místostarosta seznámil přítomné s navrženými 4
variantami v dotazníku dle původního usnesení.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí starostka – sdělila, že je ještě na zvážení, zda bude dotazník pro každého občana či do
rodiny
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna ruší usnesení č. XXII/3 z 15 .5. 2017 a schvaluje
realizaci dotazníkového šetření o účelu přestavby knihovny na Trubějově mezi občany
všech částí obce Kramolna s tím, že dotazník bude obsahovat variantu realizace projektu
výstavby domu s pečovatelskou službou a další 4 ideové varianty řešení rekonstrukce
knihovny.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 18 bylo schváleno

16)

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 306/8, k.ú. Trubějov

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Pan Rajl požádal obec o odkoupení části pozemku č. 306/8 v k.ú. Trubějov. Jedná se o
pozemek v křižovatce. Část pozemku je oplocena již dlouhou dobu a část před plotem využívá
k parkování. Komunikace je jednosměrná, šíře vozovky je dostatečná. Bylo konzultováno s
DI PČR. Zastupitelstvu je předložen návrh na schválení záměru prodeje části pozemku. Další
podmínky by byly obsaženy přímo ve smlouvě.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 306/8, k.ú.
Trubějov dle přiloženého výkresu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

17) Koncept řešení územní studie "US–01" Prověření územních
podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy
(P5)/(TP1) na území Královéhradeckého kraje
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Dne 31 .5. 2017 proběhla schůzka na KÚ KHK se zástupci vybraných dotčených orgánů
ohledně zpracovaného konceptu řešení územní studie prověření územních podmínek pro
umístění záměru vysokotlakého plynovodu na území Královéhradeckého kraje. Z
předložených 6 variant se obce týkaly pouze 2. Na základě uskutečněného projednání
starostka seznámila zastupitele s připomínkou, která bude zaslána nejdéle do 30. června 2017
na KÚ KVHK. Tato připomínka se týká varianty č. 1, obec požaduje realizaci umístění
záměru plynovodu přepravní soustavy (P/5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje v
koridoru, který je vymezen v platném ÚPO Kramolna – varianta č. 1. (viz příloha č.7)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Mütsch – vznesl dotaz, zda se jedná o rezervu
pí starostka – potvrdila, že se jedná o územní rezervu
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zaslání připomínky dle důvodové zprávy ke
konceptu řešení územní studie "US–01 Prověření územních podmínek pro umístění
záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno

18)

Dodavatel zemního plynu na rok 2018

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec má uzavřenou smlouvu na dodávku zemního plynu do 31.12.2017. Z tohoto důvodu
byla v souladu se směrnicí o VZ provedena poptávka po dodavateli na rok 2018. Bylo
osloveno 5 dodavatelů, z nichž podali nabídku pouze 3. Nejnižší nabídka je od firmy Pražská
plynárenská a.s. s jednotkovou fixní cenou komodity pro rok 2018 ve výši 449,00 Kč/MWh
Celková předpokládaná cena plnění smlouvy za rok 2018 je 205 071,77 Kč bez DPH.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
přidělení veřejné zakázky uchazeči Pražská plynárenská a.s.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č.21
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na dodávku zemního plynu na rok 2018 uchazeči Pražská
Plynárenská, a.s. , Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492 a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

19)

Finanční dary – Hospic Anežky České, Stacionář Cesta

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela dvě žádosti o finanční dar. První je z Hospicu Anežky České z Červeného
Kostelce – využívají i občané z Kramolny. Druhá je ze Stacionáře Cesta - do stacionáře
dojíždí 2 občané z Kramolny. V návrhu rozpočtu bylo počítáno pro tyto organizace s
příspěvkem 5 a 10 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
p. Pecold – doplnil, že navrhovaná výše finančních darů je v souladu se
schváleným rozpočtem obce na rok 2017

Návrh usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru pro:
a) Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814, ve výši 5 000,- Kč.
b) Stacionář Cesta Náchod, z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši 10
000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

20)

Diskuse

a) Povinná školní docházka
Starostka informovala přítomné o tom, že je obec podle zákona povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky. Pro obec to znamená jednat s městem Náchod o vytvoření
společného školského obvodu s některou ze základních škol v Náchodě. Obec bude požadovat
vytvoření společného obvodu se Základní školou Komenského Náchod.
b) Směna popř. prodej pozemku p.č. 360 k.ú. Kramolna
Starostka informovala přítomné, že 26. 6. 2017 dostala dopis od starostky obce Vysokov
ohledně směny popř. prodeje pozemku p.č. 360, k.ú. Kramolna, jedná se o 1 220 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Jedná se o komunikaci na
Kramolně naproti truhlárně, která by měla sloužit jako přístupová komunikace k budoucí
výstavbě rodinných domů. Výše uvedená komunikace se nachází pouze na katastru obce
Kramolna. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí a o této skutečnosti bude dále
jednat.
c) Informace o prodeji prodejny na Kramolně
Starostka oznámila zastupitelům, že dnes jí byl telefonicky oznámen p. Klugarovou záměr
prodat prodejnu potravin na Kramolně. Prodejnu k prodeji nabízí nejdříve obci. Starostka tuto
záležitost s Klugarovými projedná a bude zastupitele informovat.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hodin.
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