Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XVII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 19. prosince 2016
Místo jednání:

Pohostinství U Vítů Lhotky č.p. 11

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

18:00 hodin
20:30 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Alena
Kadavá, Ladislava Novotná, Ing. Jiří Šrámek,
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,

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

–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Mařšík
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Volba předsedy kontrolního výboru
Kanalizace Lhotky
Dotace DČOV
Hřiště Lhotky
Lesní cesta Lískovec
Finanční příspěvky
Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Návrh na zrušení telefonního automatu na Kramolně
Povodňový plán
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna
Ceník služeb na rok 2017
Rozpočtové provizorium na rok 2017
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že se
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 9. 12. 2016 do 19. 12. 2016. 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 Ladislavou Novotnou a Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 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 byl navržen
následující návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Schválení přijetí daru zařadit jako bod č. 15

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Volba předsedy kontrolního výboru
3) Kanalizace Lhotky

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Dotace DČOV
Hřiště Lhotky
Lesní cesta Lískovec
Finanční příspěvky
Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Návrh na zrušení telefonního automatu na Kramolně
Povodňový plán
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce
Ceník služeb na rok 2017
Rozpočtové provizorium na rok 2017
Rozpočtové opatření
Schválení přijetí daru
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající informoval zastupitele, že na minulém zasedání ZO dne 2. 11. 2016 p.
zastupitelka Ladislava Novotná rezignovala na funkci předsedkyně kontrolního výboru a je
proto nutné aby zastupitelstvo zvolilo nového předsedu výboru.
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru. Starostka Jitka Kropáčková navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Šrámka. Žádné další návrhy nebyly
podány.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího
Šrámka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Kanalizace Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
Povinnosti vlastníka a provozovatele kanalizace při zacházení s odpadními vodami jsou
upraveny zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a v jejich prováděcích
předpisech (nařízení vlády a vyhlášky). Na Lhotkách se odpadní vody likvidují většinou
vypouštěním odpadních vod do veřejné kanalizace, která není zakončena ČOV. V tomto

případě je nutno odpadní vody vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV,
rovněž musí být uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. V
současné době nesmějí být vypouštěny odpadní vody do vod povrchových a podzemních a do
veřejné kanalizace nezakončené ČOV bez náležitého předčištění a bez povolení vodoprávního
úřadu (od 1.1.2014 není povolení třeba k vypouštění do veřejné kanalizace). Domovní ČOV,
kterou jsou odpadní vody před vypouštěním předčištěny, pak musí být řádně stavebně
povolena a zkolaudována.
V současné době je tedy obec vlastníkem veřejné kanalizace na Lhotkách a vlastní
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro část Lhotky. Toto povolení jí
ukládá povinnost na kanalizaci odebírat vzorky vypouštěných vod a hodnoty zbytkového
znečištění vypouštěných odpadních vod by měly splňovat hodnoty uvedené ve výše
uvedeném povolení. Pokud tyto hodnoty nebudou splněny, hrozí obci postih (pokuty) a bude
požadováno odstranění nevyhovujícího stavu.
Protože obec provozuje kanalizaci ve veřejném zájmu, je povinna se řídit zákonem o
vodovodech a kanalizacích. Tento zákon jí, jako vlastníkovi a provozovateli veřejné
kanalizace, ukládá řadu povinností (hlavně povolení k provozování kanalizace, uzavření
písemné smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli, …). S oprávněním k provozování
kanalizace jsou spojeny 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 požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích
nesplňuje a zajišťuje jen nejnutnější činnosti, které bohužel k provozování kanalizace
v souladu se zákonem nestačí. Tento stav je bohužel dlouhodobý a obec má následující
varianty řešení:
 najmout odborného zástupce, který splňuje požadavky zákona,
 uzavřít smlouvu o provozování kanalizace s provozovatelem (vybrat provozovatele ve
výběrovém řízení – kanalizace zůstane v majetku obce a provozovatel bude zajišťovat
povinnosti vyplývající ze zákona, vybírat stočné a provádět drobné opravy. Větší
opravy a rekonstrukce kanalizace bude financovat obec jako její vlastník.
 vzhledem k tomu, že obec je drobný akcionář Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
může vložit kanalizace jako nepeněžní vklad do společnosti. Vlastníkem a
provozovatelem kanalizace by pak byly Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Zastupitelstvo by tedy mělo posoudit varianty, schválit záměr realizace vybrané varianty a
pověřit zastupitelstvo přípravou. Po předběžném projednání se zastupiteli je předložen návrh
usnesení, aby ZO schválilo záměr vložit kanalizaci na Lhotkách jako nepeněžní vklad
akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a pověřilo starostku přípravou
podkladů pro schválení na některém dalším zastupitelstvu
pí Kadavá – nedošlo k dohodě, že kanalizace vložíme do akciové společnosti
p.Pecold – jsou tři možnosti. První možnost najmout odborného zástupce je podle něho
nereálná, Když bude kanalizace provozovat někdo cizí, bude ji obec mít v majetku, bude
muset provádět veškeré generální opravy na vlastní náklady, pokud bude kanalizace v
majetku obce mohli bychom na opravy žádat o dotaci. Pokud bude mít kanalizaci v majetku
akciová společnost, bude provádět kompletní správu i opravy na své náklady.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p. Vlček – přiklání se k návrhu č. 3, aby kanalizace byla vložena do společnosti VAK
Náchod, a.s., již dříve se o tom uvažovalo, ale bohužel to nešlo.

p. Novotná – co se stane ve chvíli, kdy obec vloží majetek jako akcionář
p. Pecold – u akcionáře by o vložení musela rozhodnout valná hromada, navrhuje
usnesení, kterým by ZO schválilo pouze záměr vložení kanalizace na Lhotkách do akciové
společnosti VAK Náchod, jako nepeněžní vklad akcionáře a pověřilo starostku přípravou
podkladů (vyjádření VAKu, zda o kanalizaci mají zájem, za jakých podmínek bude kanalizaci
provozovat, jaký dopad to bude mít pro obec)
pí Novotná – položila otázku, jaká je hodnota kanalizace
pí Kropáčková – zhruba 449 tis. Kč
p. Mütsch – vznesl dotaz, zda by obec za kanalizaci dostala akcie a proč, když se jich v
loňském roce zbavila.
pí Kropáčková – upřesnila, že to nebyly akcie VAK, dříve byly obci jako malému
akcionáři odepsány za finanční prostředky akcie VČP a ČEZ
p. Lukáš – dotázal se, zda budou platit na Lhotkách stočné
pí Kropáčková - ano, ale bylo by menší
pí Novotná – zeptala se, zda to platí pro celou obec Lhotky
p. Vlček – téměř ano, všech, kdo jsou připojeni na kanalizaci
p. Šrámek – vznesl dotaz, když bude kanalizace někdo provozovat, musela by mít obec
fond oprav a hradila by havárie
pí Kropáčková – odpověděl, že ano
p. Pecold – upřesnil, že v případě provozování kanalizace, by muselo být výběrové řízení,
stanoveny podmínky VŘ, záleží na tom, zda a jaké firmy by se přihlásili
pí Kropáčková – sdělila, že povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro
kanalizaci na Lhotkách je prodloužena jen na 2 roky a bude se muset přijmout opatření k
nápravě stavu (hodnoty se stále zpřísňují)
p. Pavel – zeptal se, jak to bude VAK řešit
pí Kropáčková – odpověděla, že VAK bude sledovat vypouštěné hodnoty, a pokud
nebudou splňovat požadovanou hodnotu, budou muset občané předkládat vzorky
p. Jedlička – sdělil, že dopad bude na lidech, lidé si budou muset vybudovat čističky
zhruba za 50 tis. Kč, obec by měla požádat o dotaci a vybudovat kanalizaci s přečerpávací
stanicí.
p. Pecold – odpověděl, že kanalizace s přečerpávací stanici je pro napojené lidi o velkých
finančních nákladech
p. Jedlička - myslí si, že je třeba pomoci lidem získat finance z dotací na vlastní ČOV,
provoz ČOV není tak náročný
p. Pecold – sdělil, že dotační program bude ZO probírat v dalším bodě
pí Kropáčková – sdělila, že plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
nepočítá s budováním kanalizace na Lhotkách, Prutech ani Trubějově
p. Pavel – se dotázal, jak je to vyřešeno s kanalizací na Kramolně
pí Kropáčková – odpověděla, že kanalizace na Kramolně je zakončena ČOV, občané
nemusí mít DČOV a platí stočné v plné výši, celá Kramolna na kanalizace napojena není.

p. Pavel – zeptal se, jaké náklady měla obec s kanalizací na Lhotkách za posledních 10 až
20 let
p. Vlček – odpověděl, že to nepočítal.
pí Kropáčková – obec nemá povolení k provozování kanalizace
p. Pecold – vysvětlil, podmínky provozování veřejné kanalizace, vysvětlil znovu všechny
tři možnosti
p. Pavel – sdělil, že má za to, že to kanalizace nikdy nebyla
p .Vlček – odpověděl, Lhotky mají zpracovaný pasport kanalizace
p. Novotná – zeptala se jak je to s kanalizací na Trubějově
p. Vlček – odpověděl, že na Trubějově kanalizace není
p. Novotná – vznesla dotaz, zda neexistuje nikdo jiný, jenom VAK, kdo může provozovat
kanalizaci
p. Pecold – odpověděl, že provozovat kanalizaci mohou i jiné firmy, ale pokud jde o vložení
akcií, neví o další společnosti, která je tak silná, aby mohla provádět opravy, obec je
akcionářem VAK
pí Kadavá – sdělila, že nemá s čím porovnat (oprávněná osoba)
pí Novotná – sdělila, že nemá s čím porovnat (provozovatel)
Po ukončení rozpravy vyzval předsedající ZO k hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr vložit kanalizaci na Lhotkách jako
nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a pověřuje
starostku přípravou podkladů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Dotace DČOV
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
vyhlásilo Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory č. 11/2016 v rámci Národního
programu Životního prostředí pro podporu aktivit "Domovní čistírny odpadních vod"
(celková alokace 100 mil. Kč). Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a
podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod do kapacity 50 EO (ekvivalentní obyvatel), a to v oblastech, kde není z
technických či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti ke stokové
síti zakončení ČOV. Termín ukončení příjmu žádostí je 30.11.2017 nebo vyčerpání alokace.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Max.
výše podpory na jednu domovní ČOV je odstupňována podle její kapacity a pro kapacitu 1-5
EO je to 100 tis., 6-15 EO je to 170 tis.
Obec v současné době zvažuje možnosti podání žádosti s ohledem na podmínky pro
poskytnutí podpory a prověřuje zájem občanů. Pokud by obec rozhodla o přípravě projektu,
bude muset být proveden podrobný monitoring území a všech nemovitostí, ekonomická studie

a projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu. Bez projektové dokumentace není
jasné, jaká bude předpokládaná cena projektu, a tedy i výše kofinancování. Aktuálně je proto
předložen návrh usnesení, kterým ZO bere podané informace na vědomí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu a doporučil každému, kdo
má zájem o dotaci na DČOV, aby si výzvu 11/2016 přečetl na internetu. Obec chce občanům
pomoci.
p. Šrámek – sdělil, zda by nebyla možnost vyhlášení interní dotace obce
pí Kropáčková – sdělila, že o tom již s některými zastupiteli hovořili
p. Pecold – zopakoval podmínky dotace. Sdělil, že nejdříve se musí zjistit, kdo má o projet
opravdu zájem (monitoring) a za jakých podmínek. Pak je třeba zadat projekt a podle
výsledků projektu buď požádat o dotaci nebo, pokud nesplníme podmínky výzvy, nepožádat o
dotaci a hledat jiné cesty pomoci občanům.
pí Kropáčková – doplnila, že obec může podat pouze jednu žádost, obec má dvě části,
Lhotky a Trubějov a za obě části musí být splněn procentní podíl. V současné době obec
nemůže občanům sdělit, jaká bude cena projektu.
p. Jedlička – podal návrh ke zvážení, založit spolky za obec Trubějov a Lhotky (občané,
kterých se to týká) jako neziskovou organizaci s účastí obce z důvodu získání 100 % dotace.
p. Pecold. – sdělil, že v současné době zájem občanů nedosahuje potřebného procentní
podíl pro podání žádosti. Dnešní jednání k výzvě je pouze informativní.
p. Jedlička – navrhuje ustanovit pracovní skupinu, která by předložila do 3 měsíců zjištění
p. Pecold – sdělil, že dnešní jednání k výzvě je pouze informativní.
pí Novotná – vznesla dotaz, jaká je odezva na dotazníky, proč neodevzdali všichni a zda v
nich byly podstatné informace
pí Kropáčková – odpověděla, že dotazník zpracovala firma z České Skalice
p. Lukáš – vznesl dotaz, za co bude kdo odpovídat
p. Pecold – odpověděl, že Státní fond životního prostředí toto ve výzvě neřeší, zodpovídá
vždy pouze obec jako žadatel. Občan bude muset mít uzavřenou smlouvu s obcí a v ní musí
být stanoveny podmínky.
pí Jirásková – se přimlouvá, aby se zjistil skutečný stav a potřeba občanů a kolik domů se
musí přihlásit, aby byla možnost podat žádost o dotaci.
p.Pecold – odpověděl, že se podíl se nepočítá na domy, ale na obyvatele. Výzva říká, že
žádost musí pokrýt 30 % EO (ekvivalentní obyvatel)
p Mütsch – dotazoval se, kolik stojí vzorek z čistění
p. Pecold – odpověděl, že vzorky by si měl dělat každý občan sám, stojí asi od 600 – 1000
Kč.
p. Kadavá – vznesla dotaz, zda by nebylo lepší kanalizaci provozovat, ohledně nájmu, ze
kterého by se pak občanům mohlo přispět
p. Pecold – odpověděl, že nájem by nebyl určitě v také výši, že by se z něho dalo přispívat
občanům, kteří budou napojeni na kanalizaci. Vysoké nájemné by mohlo znamenat vysokou
cenu stočného, a to není cílem obce.
P. Šrámek – dotázal se, kdo by tedy mohl vyhotovit projekt, který by zmapoval počet
připojení, zda bude obec někoho poptávat.

p. Pecold – odpověděl, že obec musí postupovat podle směrnice o zadávání VZ. Je třeba
zjistit předpokládanou cenu projektu a podle toho potom zvolit odpovídající způsob veřejné
zakázky (na průzkum + projekt)
pí Jirásková – dotázala se, jaké náklady na ČOV by byly na 1 dům. Myslí se, že celkem
by to vše stálo maximálně do 10 mil. Kč
Po ukončení rozpravy vyzval předsedající ZO k hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o Výzvě 11/2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Hřiště Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na základě výsledků společného jednání ze dne 12.10.2016 zpracovala projektantka, paní
L. Hrochová, prováděcí projektovou dokumentací a předala doplněné výkresy i rozpočet,
který nepřekročil 600 tis. s DPH. Obec tedy nyní může začít pracovat na zadávací
dokumentaci. Ministerstvo místního rozvoje vyhlásilo 17.10.2016 výzvu "Podpora obnovy a
rozvoje venkova v roce 2017". Dotační titul č. 2A Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci – podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských
obcí. Příjemci dotací jsou i obce. Příjem žádostí do 30. 12. 2016 do 12.00 hodin. Obec by se
tedy mohla znovu pokusit předložit žádost o dotaci v rámci tohoto programu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
p.Pecold - sdělil, že obec bude pracovat na zadávací dokumentaci a zkusí připravit žádost
o dotaci.
p.Jedlička – doplnil, že by bylo dobré požádat o dotaci i na hřiště na Kramolně,
Trubějově i Lhotkách
p. Kropáčková – odpověděla, že obec nemá na Kramolnu zpracovaný projekt ani
povolení, a na Trubějově ani není kde hřiště vybudovat
p. Pavel - dotázal se, kdy bude vypsáno výběrové řízení.
p. Pecold – odpověděl, že obec předpokládá, že zadávací dokumentace bude připravována
v lednu nebo v únoru 2017.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí stav přípravy projektu a schvaluje záměr
předložit žádost o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Výsledek hlasování:

Pro návrh:

Usnesení č. 6 bylo schváleno

6) Lesní cesta Lískovec

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitelstvo, iniciovala jednání se zástupcem Lesů města
Náchoda ohledně rekonstrukce cesty v úseku Lhotky – Trubějov na p. p.č. 46/7, 502, 321.
Délka úseku je zhruba 1 km. Součástí rekonstrukce je mechanicky zpevněné kamenivo,
obnova propustků (téměř havarijní stav), obnova příkopů, rigolů, zřízení svodnic. Bude nutné
zajistit i geodetické zaměření. Bylo realizováno poptávkové řízení na provedení rekonstrukce
cesty, ve kterém byli osloveni 3 dodavatelé, a obec obdržela 3 nabídky. Zastupitelům je
předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné
zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je firma Kamil Hronovský – projekty
dopravních staveb, Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno, kancelář Brněnská 700/25,
500 06 Hradec Králové, IČ 68459327, s nabídkovou cenou ve výši 64 000,– bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na "Rekonstrukci lesní cesty Lískovec" uchazeči Kamil
Hronovský – projekty dopravních staveb, Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno, IČ
68459327.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

7) Finanční příspěvky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s žádostí o tyto finanční příspěvky na rok
2017:
a) Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 pro Centrum LIRA, z.ú., Liberec ve výši
10 500,-Kč na poskytování preventivní sociální služby raná péče. Centrum poskytuje
tuto službu v naší obci, jedná se o 1 rodinu dítěte s postižením. Tato služba je pro
rodiny bezplatná a je poskytována od narození maximálně do 7 let věku. Dále
starostka seznámila s náplní této služby. Zastupitelstvu je předložen návrh na
poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč.
b) Žádost o finanční dar pro Městskou knihovnu v Náchodě na nákup knih do
výměnného fondu, doporučená částka příspěvku činí 20 až 30Kč na obyvatele obce.
Výměnný knihovní fond je určen pro potřeby obecních knihoven Náchodského
regionu. Nové knihy z tohoto fondu se pravidelně rozvážejí obecním knihovnám, aby
byly čtenářům k dispozici, a když jsou knihy v dané knihovně přečtené, vymění se za
jiné. V roce 2016 obec poskytla finanční dar ve výši 12 000,– Kč. Zastupitelstvu je
předložen návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 12 000,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí

a) finančního příspěvku na rok 2017 pro Centrum LIRA, z.ú. Matoušova 406/20,
46007 Liberec, IČ 28731191 ve výši 3 000,– Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
b) peněžitého daru ve výši Kč 12 000,– na nákup knih do výměnného fondu pro
Městkou knihovnou Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812
a pověřuje starostku podpisem příslušné darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8) Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
V souvislosti s vydáním nového zákona o veřejných zakázkách musí obec aktualizovat
stávající interní směrnici o VZ. Proto je zastupitelstvu předložen návrh aktualizace směrnice,
která upravuje postup při zdávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v
příslušných paragrafech nového zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. veřejných
zakázek na dodávky a služby, jejichž finanční objem nepřesáhne 2.000.000,– bez DPH a
veřejných zakázek na stavební práce, jejichž finanční objem nepřesáhne 6.000.000,– bez
DPH. (příloha č. 2) V rámci aktualizace směrnice byly kromě zapracování úprav
vyplývajících ze zákona změněny i předpokládané hodnoty kategorií veřejných zakázek
malého rozsahu. Nové předpokládané hodnoty kategorií jsou: I. kategorie VZ na dodávky,
služby a na stavební práce do výše 99 999,– bez DPH, II. kategorie VZ na dodávky a na
stavební práce od 100 000,– do 299 999,– bez DPH a III. kategorie VZ na dodávky či služby
od 300 000,– Kč do 1 999 999,– Kč bez DPH a VZ na stavební práce od 300 000,– Kč do 5
999 999,– Kč bez DPH. Směrnice bude vyvěšena na stánkách obecního úřadu. Návrh
směrnice byl odsouhlasen KÚ Královéhradeckého kraje.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
pí. Kadavá – nesouhlasí se zvýšením částek v kategorizaci v navržené směrnici a navrhuje
schvalovat zadání VŘ VZ na zastupitelstvu obce.
p. Pecold – není možné projednávat zadávací dokumentaci VZ na veřejném zasedání
zastupitelstva obce, hrozilo by porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení
pí Novoná – seznámila se současnými hodnotami kategorií veřejných zakázek I až III ve
směrnici o VZ. Proč se změnila hranice kategorií?
pí Kropáčková – vzhledem ke stanovení ceny zakázky III kategorie a následně ceny
vysoutěžené, je současná spodní hranice nízká (100 tis. Kč) a celá zakázka je zbytečně
zdlouhavá a složitá. Navržený text směrnice (zvláště kategorie) byla konzultován a
odsouhlasen pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje.
p. Mutsch – vznesl dotaz, jak se směrnice změnila.
p. Pecold – vysvětlil hlavní změny.
p. Kadavá – vznesla dotaz, zda PD na hřiště bude součástí 600 tis. Kč a zda nepřesáhne
hodnotu 50 tis. Kč.

pí. Kropáčková – odpověděla, že nebude součástí 600 tis. Kč a nepřesáhne hodnotu 50 tis.
Kč.
Po ukončení rozpravy vyzval předsedající ZO k hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 01/2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

2

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
9) Návrh na zrušení telefonního automatu na Kramolně
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s emailem, který byl zaslán na OÚ, ohledně
rušení veřejného telefonního automatu na Kramolně před obecním úřadem (příloha č
3)Koncem roku 2016 končí povinnost 02 Czech Republic, a.s., provozovat v naší obce VTA,
provoz není ekonomicky opodstatněný. Rušení bude probíhat během 1. pololetí 2017 v
několika etapách. Pokud by obec chtěla zachovat telefonní automat, je možno uzavřít
smlouvu o příspěvku na provoz VTA, který činí 1000,– Kč měsíčně bez DPH. Zastupitelstvu
je předložen návrh na souhlas se zrušením VTA.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se zrušením veřejného telefonního automatu
před obecním úřadem na Kramolně.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10) Povodňový plán
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
V loňském roce byla zadána aktualizace povodňového plánu Obce Kramolna firmě EPI
CS, s.r.o, Česká Skalice. Původní povodňový plán byl vyhotoven v roce 2007 pro část
Trubějov. V současné době byla provedena jeho aktualizace a byl doplněn o část obce Lhotky
(rybník). Ještě nebyla provedena jeho digitalizace, což nebrání jeho schválení. Digitalizace
bude provedena následně. S novým plánem bude seznámena i proškolena povodňová komise.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Povodňový plán obce Kramolna".

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11)

Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.

Starostka následně seznámila zastupitelstvo se zápisem z dílčího přezkumu
hospodaření obce Kramolna za rok 2016 s tím, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.,
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.12 :
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření
obce Kramolna za rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12)

Ceník služeb na rok 2017
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.
Starostka přítomným přečetla návrh ceníku služeb na rok 2017, který vychází z aktuálně
platného ceníku (příloha č. 4 )
1) kopírování A4 jednostranně 2,– Kč, A4 oboustranně 4,– Kč, A3 jednostranně 5,–
Kč, A3 oboustranně 10,– Kč,
2) výpůjčka traktoru s vlekem 500 Kč /1 hod. (zaokrouhleno na celé čtvrthodiny
nahoru),
3) výpůjčka vleku za auto 200,– Kč /1 den
4) výpůjčka křovinořezu s obsluhou, sečení, štěpkování 250,– Kč/1 hod.,
5) pronájem malé místnosti OÚ (přízemí) 30,– Kč/1 hod.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ceník služeb v obci Kramolna na rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13)

Rozpočtové provizorium na rok 2017

0

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu rozpočtového
provizoria na rok 2017. Důvodem návrhu je neschválení rozpočtu obce na rok 2017 do konce
roku 2016. Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem usnesení k tomuto bodu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2017.
V období rozpočtového provizoria budou přijímány příjmy dle vyhlášek a zákonů, dohod
a smluv. Obec bude hradit jen výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky
vyplývající z již uzavřených smluv, příspěvky na provoz příspěvkové organizace (mateřská
škola – poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 100 000,00 do 15.1.2017) a
nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce s
tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec
bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení
rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

14) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12, 13, 14 (příloha č. 5 )
Rozpočtové opatření č. 12 – jedná se o přijetí dotace od MVČR na odbornou přípravu
JSDH. Navyšují se příjmy i výdaje, vše o částku Kč 5 200,––.
Rozpočtové opatření č. 13 – navýšení příjmů daně z příjmů FO za ZČ o 250 000,– Kč,
daně z příjmů PO o 30 000,– Kč, příjmů z DPH o 300 000,– Kč, příjmy z loterie o 15 000,–
Kč, z pronájmu nebytového hospodářství o 1 170,– Kč, z toho jsou pokryty výdaje na
hasičskou zbrojnici, navýšení o Kč 30 000,– (místnost nahoře), zbytek ve výši 566 170,– Kč
je odveden na pol. 8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na účtech. Dále jsou
navýšeny příjmy za sběr a svoz nebezpečných odpadů o Kč 2 670,– Kč (par. 3721) a příjmy
za sběr a svoz za výkup železa o Kč 12 990,– Kč (par. 3723) a je ponížen par. 3722 příjmy za
odpady o 15 000,– Kč, zbylých 660,– Kč je odvedeno na položku 8115.
Rozpočtové opatření č. 14 – jedná se o opravu rozpočt. opatření č. 7 ze dne 21.7.2016
oprava havarijního stavu MŠ, RO se provádí v rámci paragrafu 3111, je ve výši 50 000,– Kč,
nenavyšují se příjmy ani výdaje
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. 12, 13 a 14.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

15) Schválení přijetí daru
Dnes byla předložena obci darovací smlouva pro Mateřskou školu, Kramolna na Kč
1.000,–. Dárce MUDr. Pavlíček, s.r.o., Hořičky 14, IČ 01427041. Obdarovaný se
zavazuje využít jej pro rozvoj výchovně vzdělávací činnosti.
Návrh usnesení č. 16 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru příspěvkové organizaci Mateřská
škola, Kramolna, od dárce MUDr. Pavlíček s.r.o., IČ 01427041 ve výši 1 000,– Kč pro
rozvoj výchovně vzdělávací činnosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

16)

Různé
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu.

a) Modernizace webových stránek obce
Obec již delší dobu připravuje rekonstrukci a modernizaci webových stránek obce.
Aktuálně jsme obdrželi nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření
nových stránek. Tato společnost spolupracuje s mnoha obcemi v našem regionu a
vytváří webové stránky i pro MAS mezi Úpou a Metují, které by měly být s webem
obce propojeny. Nabídková cena na výrobu stránek je 18 029,– Kč s DPH. Měsíční
poplatek za provoz webových stránek pak činí 595,32 Kč s DPH.

b) silnice na Trubějově, odbočka na Zábrodí
Silnice na Trubějově, odbočka na Zábrodí p.p.č. 306/8, k.ú. Trubějov je v majetku
obce. Správce silnic zjistil, že komunikace je vedena v silniční databance jako větev
jedné ze silnic a rád by narovnal majetkové poměry. Jsou dvě možnosti, buď silnice
zůstane zařazena v siliční databance jako součást silniční sítě, pak by obec měla
pozemek bezúplatně převést na kraj, nebo nezůstane v silniční síti (horší varianta) a
bude vyřazena ze silniční databanky. V tom případě vznikne v křižovatce dopravní
závada – ostrý úhel a tím složité odbočování. Starostka bude nadále jednat a
výsledek jednání předloží zastupitelstvu.

c) Přísedící Okresního soudu v Náchodě
Okresní soud v Náchodě se na obec obrací se žádostí o spolupráci při získávání
přísedících, kteří by působili v rámci pracovně právní nebo trestní agendu u
Okresního soudu v Náchodě.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

17)

Diskuse

p. Jirásková – dotázala se, jak se lidé dozvědí o Výzvě 11/2016 a o tom, jak postoupily práce
na této výzvě k dotačnímu programu,
p. Pecold – odpověděl, že cílem tohoto bodu byla informace pro občany a nejdříve musíme
zjistit kolik občanů má zájem o tuto výzvu, dokud nebudeme mít podklady, nemůžeme žádat
o dotaci. Musíme také splnit podmínky dotace. Informovanost občanů – výzva je na stránkách
MŽP, bude i na obecním úřadě, pokud bude nutné, starostka informuje občany osobně.
p. Pavel – požádal zastupitele, aby navrhli usnesení, že se bude zveřejňovat zvukový záznam
ze zasedání zastupitelstva.
p. Pecold – odpověděl, že obec má jednací řád zastupitelstva, muselo by dojít ke změně v
jednacím řádu.
p. Kadavá – sdělila, že rezignuje na post předsedkyně finanční komise a tím i vystupuje z
finanční komise. Žádost podá písemně.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2.Návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 01/2016
3. Email ohledně zrušení VTA na Kramolně
4. Ceník služeb na rok 2017
5. Rozpočtová opatření č. 12, 13 a 14
Zápis byl vyhotoven dne: 27.12. 2016

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2016

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

28.12.206

Jiří Maršík

dne:

28.12.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

28.12.2016

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

28.12.2016

