Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. VI.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. března 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18.36 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík,
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Jiří Maršík, Lubomír Pavel
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Prodejna potravin Kramolna čp. 145
3) Bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 v k.ú. Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje na žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.
4) Žádost VAK a.s. o odkup části pozemku p.č. 201/3 v k.ú. Kramolna – ČOV
Kramolna
5) Tlaková kanalizace v k.ú. Městská Kramolna
6) Vodovod na p.p.č. 156/3, 289/2 a 158/2 k.ú. Kramolna
7) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního
rozmetadla
8) VŘ na projekt Chodník Kramolna–Lhotky
9) Rozpočtové opatření
10) Různé
11) 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 19. 3. 2019 do 27. 3. 2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Ing. Jiřím Šrámkem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra
Pavla a 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. Nebyly podány žádné
návrhy na změnu nebo doplnění programu. V rozpravě vystoupila starostka a podala návrh na
změnu programu:
i) Návrh na změnu programu:


Žádost o finanční příspěvek ZO Český svaz včelařů Náchod místo bodu 10)
Různé

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Prodejna potravin Kramolna čp. 145
3) Bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje na žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.

4) Žádost VAK a.s. o odkup části pozemku p.č. 201/3 v k.ú. Kramolna – ČOV
Kramolna
5) Tlaková kanalizace v k.ú. Městská Kramolna
6) Vodovod na p.p.č. 156/3, 289/2 a 158/1 v k.ú. Kramolna
7) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního
rozmetadla
8) VŘ na projekt Chodník Kramolna–Lhotky
9) Rozpočtové opatření
10) Žádost o finanční příspěvek ZO Český svaz včelařů Náchod
11) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Prodejna potravin Kramolna čp. 145
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka pak informovala zastupitele, že současný nájemce nebytových prostor prodejny
potravin Kramolna čp. 145 Qui Hoi Nguyen, Karlovo nám. 88, 547 01 Náchod, IČ 28023633,
z rodinných důvodů požádal obec o možnost přenechání těchto prostor do podnájmu firmě
Cong Chien Tran, Kamenice 144, 547 01 Náchod IČ 28812085 za stejných podmínek jaké
jsou v současné Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.5.2018. Uzavřená Smlouva o
nájmu nebytových prostor umožňuje nájemci přenechat pronajatý nebytový prostor jinému
pouze za souhlasu pronajímatele, tedy obce. Proto je zastupitelstvu předložen návrh na
schválení navrženého podnájmu s tím, že tím bude zajištěno pokračování služby prodeje
potravin a smíšeného zboží v obci. Současný nájemce pak do 1 měsíce od podpisu smlouvy o
podnájmu doručí tuto obecnímu úřadu. (příloha č. 2 žádost)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se žádostí stávajícího nájemce nebytových
prostor prodejny potravin Kramolna čp. 145, firmy Qui Hoi Nguyen, Karlovo nám. 88, 547
01 Náchod, IČ 28023633, o umožnění podnájmu uvedených pronajatých nebytových
prostor firmě Cong Chien Tran, Kamenice 144, 547 01 Náchod, IČ 28812085, a to za
stejných podmínek, které jsou uvedeny ve stávající Smlouvě o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 31. 5. 2018 mezi obcí Kramolna a firmou Qui Hoi Nguyen. Smlouva o
podnájmu mezi firmami Qui Hoi Nguyen a Cong Chien Tran bude doručena do 1 měsíce
od podpisu obecnímu úřadu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje na žádost Správy silnic Královéhradeckého
kraje p. o.

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO na svém zasedání dne 6. 2. 2019 usnesením č. IV/5/2019 schválilo záměr na
bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Trubějov v obci
Kramolna, okr. Náchod, o rozloze 400 m2 z majetku obce Kramolna do vlastnictví
Královéhradeckého kraje (právo hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvkovou organizaci), který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce od 22. 2. 2019
do 10. 3. 2019 (viz příloha č. 3). Jedná se o pozemek, který se nachází pod silnicí č. III/3041,
kterou vlastní Královéhradecký kraj. (křižovatka na Trubějově).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 v k.ú.
Trubějov o rozloze 400 m2 z majetku obce Kramolna do vlastnictví Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 04 Hradec Králové, IČ 70889546 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4) Žádost VAK a.s. o odkup části pozemku p.č. 201/3 v k.ú. Kramolna –
ČOV Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, se na obec obrátili se
žádostí o odkoupení části pozemku p.č. 201/3 v k. ú. Kramolna. Na této části pozemku o
výměře 41 m2 se nachází zařízení, které je ve vlastnictví VAK, důležité pro provoz ČOV.
Nabízená částka za pozemek je 200,– Kč za 1 m2. Nabízená částka byla konzultována s
realitní kanceláří, která sdělila, že se jedná o cenu obvyklou – tržní, protože skutečný
faktický stav dané části parcely je nezpevněný pozemek porostlý náletovými dřevinami. Jiné
využití vzhledem k výměře a tvaru oddělené části pozemku se jeví jako nepravděpodobné.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh záměru na prodej části pozemku p.č. 201/3 v k.ú.
Kramolna o výměře 41 m2.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 201/3 v k.
ú. Kramolna o výměře 41 m2 za cenu 200,– Kč za 1 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Tlaková kanalizace v k.ú. Městská Kramolna

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele, že v roce 2010 byla vybudována a zkolaudována
tlaková kanalizace z Městské Kramolny směrem na Kramolnu na pozemcích 1942/3, 2053/4 a
1494/11 k.ú. Městská Kramolna, IČ 796. Tlaková kanalizace je napojena na stávající
kanalizaci a obecní ČOV, kterou vlastní a provozuje VAK Náchod. Vlastníkem této
kanalizace je tedy aktuálně obec Kramolna, která je i jejím provozovatelem a musí tedy plnit
povinnosti vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a z jejich prováděcích
předpisů (nařízení vlády a vyhlášky). Mimo jiné sem patří i činnosti týkající se zodpovědné
osoby, majetkové a provozní evidence, plánu obnovy, kalkulace stočného, vytváření fondu
obnovy, uzavírání odběratelských smluv, provádění vybírání stočného, vyřizování reklamací,
vyjadřování se ke stavebnímu řízení atd. V současné době obec tyto požadavky nesplňuje a
pro jejich plnění by musela buď najmout odborného zástupce, který splňuje požadavky
zákona, nebo ve výběrovém řízení vybrat provozovatele kanalizace, který by zajišťoval
povinnosti vyplývající ze zákona. Vzhledem k tomu, že obec je drobný akcionář spol.
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., může také vložit kanalizaci jako nepeněžní vklad do této
společnosti a vlastníkem a provozovatelem kanalizace by se pak stala spol. Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
Zastupitelé tyto varianty projednávali již na pracovní schůzce a shodli se na předložení
návrhu záměru na vložení tlakové kanalizace do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. jako nepeněžní vklad akcionáře.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr vložit tlakovou kanalizaci IČ 796 na
pozemkových parcelách č. 1494/11, 2053/4 a 1943/2 v k.ú. Městská Kramolna, která je
napojena na stávající kanalizaci a ČOV v obci, jako nepeněžní vklad akcionáře do
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a pověřuje starostku přípravou podkladů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Vodovod na p.p.č. 156/3, 289/2 a 158/1 k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že obec vlastní část vodovodu na p.p.č. 156/3,
289/2 a 158/1 v k.ú. Kramolna IČ 697, který je napojen na stávající vodovod pro veřejnou
potřebu, který vlastní a provozuje VAK Náchod a.s. Vodovod byl zkolaudován v roce 2006.
Obec jako vlastník a provozovatel tohoto vodovodu musí opět plnit odpovídající povinnosti
vyplývající z platných zákonů.
Zastupitelé tuto skutečnost projednávali na pracovní schůzce s tím, že se jedná o
vypořádání majetkoprávních vztahů z minulých let. Jelikož obec nemá oprávnění vodovod
provozovat, shodli se na předložení návrhu záměru na vložení vodovodu do společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. jako nepeněžní vklad akcionáře.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr vložit část vodovodu IČ 697 na
pozemcích p. č. 156/3, 289/2 a 158/1 v k. ú. Kramolna, která je napojena na stávající
vodovod pro veřejnou potřebu, jako nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., a pověřuje starostku přípravou podkladů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Projekt traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.2.2019 usnesením č. IV/10/2019 schválilo
záměr prodeje nadbytečného majetku – traktoru Wisconsin Yukon, čelního točné odpružené
radlice a komunálního rozmetadla dle znaleckých posudků. Záměr byl řádně vyvěšen na
úřední i elektronické desce od 21.2.2019 do 20.3.2019. Nepřihlásil se však žádný zájemce,
zřejmě pro příliš vysokou cenu. Z toho důvodu je zastupitelstvu předložen návrh, aby byla
v souladu s doporučením odhadce snížena cena o 25 % z původní celkové ceny traktoru, tj. na
128 900,– Kč , a traktor s příslušenstvím byl znovu nabídnou k prodeji, a to za cenu 152 200,–
Kč. Obec není plátcem DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje nadbytečného majetku
traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla dle
znaleckých posudků, schválený usnesením č. IV/10/2019 a zároveň schvaluje nový záměr
prodeje nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla za cenu 152 200,–Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) VŘ na projekt Chodník Kramolna–Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vzhledem k značnému provozu přes obec směrem na Lhotky a s ohledem na zajištění
bezpečnosti občanů, připravuje obec Kramolna podklady pro projekt výstavby chodníku podél
krajské silnice III/30413 v rámci kterého požádala i o poskytnutí potřebné součinnosti
Královéhradecký kraj, který je vlastníkem silnice. Nyní je proto zastupitelstvu předkládán
návrh na schválení záměru výstavby chodníku z Kramolny na Lhotky podél uvedené krajské
silnice a zpracování odpovídající projektové dokumentace na jeho realizaci. Vzhledem k
tomu, že se jedná přibližně o podobný úsek jako směrem na Trubějov, předpokládá se celková

cena za zpracování projektové dokumentace do 300 tis. Kč bez DPH. Podle interní směrnice
č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se tedy jedná o zakázku malého
rozsahu II. kategorie, ve které by obec měla získat nabídky alespoň 3 dodavatelů. Pro tuto
kategorii musí být zastupitelstvem jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze
tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenování
náhradníci. Zastupitelstvu je tedy dále předkládán návrh na jmenování následujících členů
hodnotící komise pro tuto zakázku:
Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby chodníku z Kramolny na
Lhotky podél krajské silnice III/30413 a zpracování odpovídající projektové dokumentace
na jeho realizaci.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem "Chodník Kramolna – Lhotky" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9b) bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 1/2019
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů na pol. 1334 odvody za odnětí
půdy ze ZPF ve výši 40,– Kč, na pol. 4116 UZ 13101 ve výši 11203,– Kč dotace od ÚP na
OPZ a na par. 6409 pol. 2324 ve výši 2 910,– Kč jedná se o vratky mylných plateb z loňského
roku, vše odvedeno na pol. 8115 běžný účet. Schváleno starostkou 12.3.2019.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Žádost o finanční příspěvek ZO Český svaz včelařů Náchod

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí ZO Českého svazu včelařů Náchod o finanční
příspěvek na opatření "boj proti varroáze a dalším nemocem včel a pomoc začínajícím
včelařům." Nezisková organizace má 52 členů a v současné době 537 včelstev. Působí v
Náchodě a nejbližším okolí, 36 včelstev je umístěno na katastru obce Kramolna. Finanční
prostředky jsou požadovány na nákup léčiva a pomůcek k léčení varroázy a na pomoc
začínajícím mladým včelařům. Zastupitelům je předkládán návrh na finanční dar ZO ČSV ve
výši 1 000,– Kč .
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Kropáčková – navrhla příspěvek Kč 3.000,- a vysvětlila, že kramolenští včelaři jsou
členy ZO Českého svazu včelařů Náchod
p. Mertlík – vysvětlil účel využití prostředků (ochranné pomůcky a léky pro včelstva) a
poděkoval za příspěvek včelařům
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci
Český svaz včelařů, okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová,
IČ 62728016 ve výši 3000.- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11)

Diskuse
Předsedající zahájil diskusi. V diskuzi nebyly sděleny žádné náměty.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.36 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Žádost o přenechání prodejny potravin Kramolna čp. 145 do podnájmu
3. Zveřejnění záměru o bezúplatném převodu pozemku p.č. 306/8 k.ú. Trubějov
Zápis byl vyhotoven dne: 2.4.2019

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

2.4.2019

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel,

dne:

2.4.2019

Jiří Maršík

dne:

2.4.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

2.4.2019

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

2.4.2019

U s n e s e n í číslo VI. rok 2019
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 27. března 2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
VI/1/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a
Lubomíra Pavla a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
VI/2/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Prodejna potravin Kramolna čp. 145
3) Bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje na žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.
4) Žádost VAK a.s. o odkup části pozemku p.č. 201/3 v k.ú. Kramolna – ČOV
Kramolna
5) Tlaková kanalizace v k.ú. Městská Kramolna
6) Vodovod na p.p.č. 156/3, 289/2 a 158/1 v k.ú. Kramolna
7) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního
rozmetadla
8) VŘ na projekt Chodník Kramolna–Lhotky
9) Rozpočtové opatření
10) Žádost o finanční příspěvek ZO Český svaz včelařů Náchod
11) Diskuse
VI/3/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se žádostí stávajícího nájemce
nebytových prostor prodejny potravin Kramolna čp. 145, firmy Qui Hoi Nguyen, Karlovo
nám. 88, 547 01 Náchod, IČ 28023633, o umožnění podnájmu uvedených pronajatých
nebytových prostor firmě Cong Chien Tran, Kamenice 144, 547 01 Náchod, IČ 28812085, a
to za stejných podmínek, které jsou uvedeny ve stávající Smlouvě o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 31. 5. 2018 mezi obcí Kramolna a firmou Qui Hoi Nguyen. Smlouva o
podnájmu mezi firmami Qui Hoi Nguyen a Cong Chien Tran bude doručena do 1 měsíce od
podpisu obecnímu úřadu.
VI/4/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 306/8
v k.ú. Trubějov o rozloze 400 m2 z majetku obce Kramolna do vlastnictví Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 04 Hradec Králové, IČ 70889546 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
VI/5/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č.
201/3 v k. ú. Kramolna o výměře 41 m2 za cenu 200,– Kč za 1 m2.
VI/6/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr vložit tlakovou kanalizaci IČ
796 na pozemkových parcelách č. 1494/11, 2053/4 a 1943/2 v k.ú. Městská Kramolna, která
je napojena na stávající kanalizaci a ČOV, jako nepeněžní vklad akcionáře do společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a pověřuje starostku přípravou podkladů.

VI/7/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr vložit část vodovodu IČ 697na
pozemcích p. č. 156/3, 289/2 a 158/1 v k. ú. Kramolna, která je napojena na stávající vodovod
pro veřejnou potřebu, jako nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., a pověřuje starostku přípravou podkladů.
VI/8/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje nadbytečného
majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla
dle znaleckých posudků, schválený usnesením č. IV/10/2019 a zároveň schvaluje nový záměr
prodeje nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla za cenu 152 200,–Kč.
VI/9a)/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby chodníku z
Kramolny na Lhotky podél krajské silnice III/30413 a zpracování odpovídající projektové
dokumentace na jeho realizaci.
VI/9b)/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Chodník Kramolna – Lhotky" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
VI/10/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.
VI/11/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru základní
organizaci Český svaz včelařů, okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549 11 Dolní
Radechová, IČ 62728016 ve výši 3000.- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

2.4.2019

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

2.4.2019

Lubomír Pavel

dne:

2.4.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

2.4.2019

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

2.4.2019

