Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. III.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. prosince 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

15:00 hodin
15:45hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Jan Pařízek
–
Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtová opatření
Půčka od města Náchod
Změna plánu inventur k 31.12.2018
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2018
Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled na roky
2020–2021
7) Dodatek č. 1 ke změně s Technickými službami Náchod s.r.o. o zajištění svozu a
nakládání odpadu
8) Oprava kulturních památek v obci
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 15.00 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 19. 12. 2018 do 27. 12. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Lubomírem Pavlem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Ing. Jiřího Šrámka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Ing. Jiřího
Šrámka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Vyřazení bodu č. 8 Oprava kulturních památek v obci – záměrem tohoto bodu
bylo schválení podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
opravu kulturních památek obce. Protože ale stávající podmínky programu
umožňují čerpat dotace pouze na památky, které se nacházejí v památkové
rezervaci či jsou zapsány na seznamu kulturních památek nebo na opravu
varhan, bude obec financovat opravy památek z rozpočtu obce.



Nový bod Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku a neinvestiční účelová dotace na odbornou přípravu jednotek
SDH – nový bod č. 8



Nový bod Oddávání v obci Kramolna v novém volebním období– nový bod č.
9



Schválení členů povodňové komise – nový bod č. 10



Ceník služeb na rok 2019 – nový bod č. 11



Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce – nový bod č. 12



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla Přístřešky pro kontejnery
v obci Kramolna – nový bod č 13

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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Půjčka od města Náchod
Změna plánu inventur k 31.12.2018
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2018
Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky
2020 – 2021,
Dodatek č. 1 ke smlouvě s Technickými službami Náchod s.r.o., o zajištění svozu
a nakládání odpadu
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
a neinvestiční účelová dotace na odbornou přípravu jednotek SDH.
Oddávání v obci Kramolna v novém volebním období
Schválení členů povodňové komise
Ceník služeb na rok 2019
Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla Přístřešky pro kontejnery v obci
Kramolna

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

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. 23/2018 (příloha č. 2)
Jedná se o navýšení příjmů paragraf 3725 položka 2324 o částku 19 190,– Kč, jedná se o
příjem za třídění odpadů, celá částka odvedena na položku 8115 - prostředky na běžném účtu.
Rozpočtové opatření č. 23/2018 schváleno místostarostou dne 14.12.2018.
a) Rozpočtové opatření č. 24/2018 (příloha č. 3)
Jedná se o výběr peněz v hotovosti do pokladny z běžného účtu, navyšují se příjmy par.
6330 pol. 4134 u výdaje par. 6330 pol. 5348 o částku 41 400,– Kč. Dále se navyšují příjmy z
pronájmu nebytových prostor pol. 3613 par. 2132 ve výši 21 720,– Kč a úhrada na změnu ÚP
č. 1 ve výši 67 760,– Kč par. 3635 pol. 3121 – oba příjmy odvedeny na pol. 8115 běžný účet.
navyšují se příjmy par. 6171 2321 a výdaje pol. 3326 5 par. 5171 o shodnou částku 15 000,–
Kč na dar na opravu pomníku. V paragrafu 3314 dochází ke změně, zvyšuje se položka 5137
o 12 000,– Kč a o stejnou částku se snižují položky 5153, 5154, 5169,5172 – nenavyšují se
tedy příjmy ani výdaje. Dále se zvyšuji výdaje par. 3314 pol. 5171 o částku 27 280,– Kč z pol.
8115 běžný účet na linoleum do knihovny. Snižují se výdaje na par. 3612 pol. 5137 na pol.
8115 o částku 21 750,– narozpočtováno omylem. Změna v par. 3613 pol. 5171 objekt
Kramolna 145 o 30.000,– Kč z pol. 5901 rezerv, v rámci paragrafu, nenavyšují se příjmy ani
výdaje. Dále se v rámci paragrafu 3639 přesouvají prostředky na pol. 5137 o 10 370,– Kč,
(vánoční strom osvětlení) pol. 5169 o Kč 1 200,–– (služby) a pol. 5171 6 630,– Kč (zetor
oprava před zimou) z položky 5139 18.200,– Kč, nenavyšují se tedy příjmy ani výdaje. V
rámci paragrafu 3745 se navyšuje položky 5137 DDHM (lavičky) z položky 5139 ve výše 2

250,– Kč, nenavyšují se příjmy ani výdaje. V rámci paragrafu 4351 pol. 5169 (soc. služby
občanům) se navyšuje pol. 5169 z pol. 6121 o částku 1 650,– Kč. V rámci paragrafu 5512 se
navyšuje položka 5137 z pol. 6121 o částku Kč 25 860,– Kč. V rámci par. 6171 se navyšuje
pol. 5134 (zaměstnanci oděv, obuv) z položky 5139 (materiál) o částku 3 280,– Kč. Zvyšují se
příjmy pol. 4116 UZ 29014 a výdaje par. 1032 pol. 5169 o částku 8 840,– Kč o dotaci na les.,
příjmy pol. 4116 UZ 14004 o částku 4 100,– Kč a výdaje par.. 5512 pol. 5167 ve výši 3
300,– Kč., 800,– Kč na pol. 8115 běžný účet (náklady souvisí rokem 2017) na obornou
přípravu jednotky SDH. Dále se snižují příjmy i výdaje – nevyčerpaný příspěvek od ÚP ve
výši 21 953,– Kč, pol. 4116, UZ 13013, nástroj 104, zdroj 5,1 ve výdajích paragraf 6171 pol.
5011, 5031, 5032. UZ 13013, nástroj 104, zdroj 5,1. Zvyšují se příjmy a výdaje o 11 250,– Kč
příspěvek z ÚP na zaměstnanost – stejné, položky i paragrafy, UZ ,nástroje i zdroje. Navyšují
se výdaje o 11 250,– jedná se o fin. příspěvek, který obec dostane až v lednu 2019 a v prosinci
ho musí pokrýt z vlastních zdrojů – výdaje par. 6171 pol. 5011, 5031, 5032, UZ 13013,
nástroj 104, zdroj 5,1 z pol. 8115 běžný účet.
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. 23/2018 a 24/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Půjčka od města Náchod
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o schůzce ohledně obchvatu, která se konala 6.12.2018
na MěÚ v Náchod, za účasti zástupců města Náchod, obcí Kramolna, Vysokov a Dolní
Radechová, ŘSD ČR a projekční kanceláře. Město Náchod dále pracuje na podkladech pro
získání stavebního povolení a na možném výkupu pozemků.
Dodatek č. 3 smlouvy o půjčce s městem Náchod na další čtyři roky byl konzultován s
právním zástupcem, který doporučil jeho podepsání. V případě, že nebude dodatek podepsán
do 31.12.2018 hrozí navrácení půjčených finančních prostředků i s úroky bez jakýchkoli
dalších nároků. Na základě všech informací je tedy zastupitelstvu obce navrženo schválit
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001 (příloha č.4). I přes podepsání
dodatku je zastupitelstvu navrženo žádat znovu o splacení půjčky po dobu 10 let.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze
dne 30.5.2001 s městem Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Změna plánu inventur k 31.12.2018

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce bylo na minulém zasedání dne 5.12.2018 seznámeno s plánem
inventur k 31.12.2018, který byl schválen usnesením č. II/6/2018. Do plánu inventur je třeba
doplnit 8. dílčí inventarizační komisi za: Kramolna čp. 145 ve složení: Petr Hejzlar, předseda
komise, Jan Burdych – člen. (příloha č.5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. II/6/2018 ze dne 5.12.2018 a
schvaluje nový plán inventur k 31.12.2018, který je doplněn o 8. dílčí inventarizační komisi
za: Kramolna č. 145.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna na rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření obce
Kramolna za rok 2018, který se uskutečnil 11. prosince 2018. Při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Kramolna nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (příloha č. 6).
Pan Pecold ocenil práci starostky Jitky Kropáčkové, která v situaci, kdy Obecní úřad nemá
účetní, zajišťuje obětavě chod Obecního úřadu, takže podrobný přezkum hospodaření skončil
bez výhrad.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření
obce Kramolna za rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled
na roky 2020–2021
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 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020 - 2021. Oba návrhy byly zveřejněny na úřední i elektronické desce. Návrh rozpočtu
MŠ na rok 2019 je ve výši 811 500,– Kč, z toho dotace od obce činí 671 500,– Kč (příloha č.
7). Zastupitelstvo projednalo i návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ, který obsahuje i
dotace od MŠMT (příloha č. 8).

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočet Mateřské školy, Kramolna
na rok 2019. Vzhledem k tomu, že není schválený rozpočet obce Kramolna na rok 2019
(schváleno provizorium), mohou být v rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na rok 2019
provedeny při schválení rozpočtu obce Kramolna v roce 2019 změny. Na základě
schváleného rozpočtového provizoria ze dne 5.12.2018 bude Mateřské škole, Kramolna do
15.1.2019 zasláno 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Mateřské školy, Kramolna na roky 2020–2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7b) bylo schváleno.

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě s Technickými službami Náchod s.r.o. o
zajištění svozu a nakládání odpadu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V letošním roce byla v obci vybudována kontejnerová stání spolu s pořízením nových
kontejnerů. V současné době obec platí za pronájem kontejnerů na plasty, který bude zrušen a
zároveň se navýší počet kontejnerů na plast a sklo – tedy jejich svoz. Je tedy třeba tuto změnu
upravit Dodatkem č. 1 ke smlouvě s Technickými službami. Měsíčně se jedná o zvýšení
částky za svoz odpadu o 4 425,50 Kč bez DPH. Zastupitelstvu je tedy předkládán Dodatek
smlouvy č. 1 ke schválení (příloha č. 9).
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 smlouvy č. 245 s firmou
Technické služby Náchod, s.r.o, Bílkova 196, 547 01 Náchod, IČ: 25270095 a pověřuje
starostku podpisem dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku a neinvestiční účelová dotace na odbornou přípravu SDH
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Obec obdržela finanční příspěvek od KÚ KHK na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku ve výši 8 840,– Kč. Finanční příspěvek je poskytován ze státního
rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Dále obec obdržela neinvestiční účelovou dotaci
na odbornou přípravu jednotek SDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 4 100,– Kč. Zastupitelstvu
je tedy předložen návrh na schválení přijetí finančního příspěvku a dotace.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 8 840,– Kč od KÚ KHK.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na odbornou
přípravu jednotek SDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 4 100,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9b) bylo schváleno.
9) Oddávání v obci Kramolna v novém volebním období
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Městský úřad Náchod požádal o sdělení, zda bude naše obec v novém volebním období
umožňovat snoubencům uzavírat manželství před starostkou a místostarostou. Tuto
skutečnost je třeba schválit zastupitelstvem, protože v naší obci nemáme matriku.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ve volebním období 2018 – 2022 uzavírání
manželství před starostkou a místostarostou. Starostka Jitka Kropáčková a místostarosta
Ing. Bohumil Pecold budou přijímat sňateční slib na celém katastrálním území obce
Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Schválení členů povodňové komise

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V prosinci 2014 byla podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (Vodní zákon) zřízena povodňová komise k plnění úkolů při ochraně
před povodněmi na území obce. Pro nové volební období je navrženo následující složení
povodňové komise:

předseda:

Jitka Kropáčková, starostka

místopředseda: Ing. Bohumil Pecold, místostarosta
člen:

Ing. Jiří Šrámek, zastupitel

člen:

Josef Zelný, zastupitel

člen:

Aleš Králíček, velitel výjezdové jednotky SDH

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zřízení povodňové komise ve složení:
předseda:

Jitka Kropáčková, starostka

místopředseda: Ing. Bohumil Pecold, místostarosta
člen:

Ing. Jiří Šrámek, zastupitel

člen:

Josef Zelný, zastupitel

člen:

Aleš Králíček, velitel výjezdové jednotky SDH

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11)

Ceník služeb na rok 2019

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka přítomným přečetla návrh ceníku služeb na rok 2019 (příloha č. 10)
1) kopírování A4 jednostranně 2,00 Kč, A4 oboustranně 4,00 Kč, A3 jednostranně 5,00
Kč, A3 oboustranně 10,00 Kč.
2) výpůjčka traktoru s vlekem 600,00 Kč/1 hod. (zaokrouhleno na celé čtvrthodiny
nahoru)
3) výpůjčka křovinořezu s obsluhou, sečení, štěpkování 270,00 Kč za každou započatou
hodinu.
4) pronájem malé místnosti OÚ (přízemí) 35,00 Kč/1 hod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ceník služeb v obci Kramolna na rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12)

Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce

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

Dle nařízen vlády č. 202/2018 Sb. se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1.1.2019. Starostka navrhla 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. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn neuvolněných
členů zastupitelstva, tedy od 1.1.2019 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce ve výši 10 000,– Kč, předsedů výborů obce ve výši 2 000,– Kč a člena zastupitelstva ve
výši 600,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla Přístřešky pro
kontejnery v obci Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s realizovanými rozpočtovými opatřeními:
V průběhu realizace díla byla dodavatelem, po projednání se stavebním dozorem a
investorem, provedena úprava ocelové konstrukce, kde byl původně navržený ocelový profil
2xU120 nahrazen profilem jackel 100/100/3. Provedená změna nemá vliv na únosnost a
stabilitu konstrukce. Proto na základě skutečně provedených prací došlo ke snížení celkové
ceny díla (méněpráce), a je tedy nutné uzavřít předložený návrh Dodatku č. 1. Finální cena
díla nyní činí 980 708,- Kč s DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla
Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna s firmou ELEKTROIN, s.r.o, Čechova 326, 547
01 Náchod, IČ: 60930888 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 15.45 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 23/2018
3. Rozpočtové opatření č. 24/2018
4. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001
5. Plán inventur k 31.12.2018

Zdrželi se: 0

6. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2018
7. Návrh rozpočtu MŠ Kramolna na rok 2019
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kramolna na roky 2020 – 2021
9. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě s Technickými službami
10. Návrh ceníku služeb na rok 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 28.12.2018
Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

28.12.2018

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

28.12.2018

Ing. Jiří Šrámek

dne:

28.12.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

28.12.2018

U s n e s e n í číslo III. rok 2018
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 27. prosince 2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
III/1/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a
Ing. Jiřího Šrámka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
III/2/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Půjčka od města Náchod
Změna plánu inventur k 31.12.2018
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2018
Mateřská škola, Kramolna – rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na
roky 2020 – 2021,
Dodatek č. 1 ke smlouvě s Technickými službami Náchod s.r.o., o zajištění
svozu a nakládání odpadu
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku a neinvestiční účelová dotace na odbornou přípravu jednotek SDH.
Oddávání v obci Kramolna v novém volebním období
Schválení členů povodňové komise
Ceník služeb na rok 2019
Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla Přístřešky pro kontejnery
v obci Kramolna

III/3/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č.
23/2018 a 24/2018.
III/4/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě
o půjčce ze dne 30.5.2001 s městem Náchod.
III/5/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. II/6/2018 ze dne
5.12.2018 a schvaluje nový plán inventur k 31.12.2018, který je doplněn o 8. dílčí
inventarizační komisi za: Kramolna č. 145.
III/6/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu
hospodaření obce Kramolna za rok 2018.

III/7a)/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočet Mateřské školy,
Kramolna na rok 2019. Vzhledem k tomu, že není schválený rozpočet obce Kramolna na
rok 2019 (schváleno provizorium), mohou být v rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na
rok 2019 provedeny při schválení rozpočtu obce Kramolna v roce 2019 změny. Na
základě schváleného rozpočtového provizoria ze dne 5.12.2018 bude Mateřské škole,
Kramolna do 15.1.2019 zasláno 100 tis. Kč.
III/7b/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na roky 2020–2021.
III/8/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. 245 s
firmou Technické služby Náchod, s.r.o, Bílkova 196, 547 01 Náchod, IČ: 25270095 a
pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.
III/9a)/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 8 840,– Kč od KÚ
KHK.
III/9b)2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí neinvestiční účelové
dotace na odbornou přípravu jednotek SDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 4 100,– Kč.
III/10/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ve volebním období 2018 – 2022
uzavírání manželství před starostkou a místostarostou. Starostka Jitka Kropáčková a
místostarosta Ing. Bohumil Pecold budou přijímat sňateční slib na celém katastrálním
území obce Kramolna.
III/11/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zřízení povodňové komise ve
složení:
předseda:

Jitka Kropáčková, starostka

místopředseda:

Ing. Bohumil Pecold, místostarosta

člen:

Ing. Jiří Šrámek, zastupitel

člen:

Josef Zelný, zastupitel

člen:

Aleš Králíček, velitel výjezdové jednotky SDH

III/12/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ceník služeb v obci Kramolna na
rok 2019.
III/13/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva, tedy od 1.1.2019 odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce ve výši 10 000,– Kč, předsedů výborů obce ve výši 2
000,– Kč a člena zastupitelstva ve výši 600,– Kč.

III/14/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na realizaci díla Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna s firmou ELEKTROIN,
s.r.o, Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 60930888 a pověřuje starostku podpisem
dodatku.

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

28.12.2018

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

28.12.2018

Ing. Jiří Šrámek

dne:

28.12.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2018

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

28.12.2018

