Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXX.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 30. května 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:02 hodin
18:45 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů, od 18:24 hod. 7 zastupitelů

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

Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Lubomír Pavel – dostavil se v 18,24 hod. při
projednávání bodu 9
–
Jan Pařízek, Ing.Jiří Šrámek
Ivana Zelená
Dle přiložené prezenční listiny
-

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce s Městem Náchod ze dne 30.05.2001
Záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 226/2, k.ú. Kramolna
Záměr přijetí daru p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
„Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
„Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“
Smlouva č. 9/40/22/0108/Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést stavbu
Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
MŠ Kramolna – žádost o nákup interaktivní tabule
Záměr vyrovnání hranic pozemků za řadovkami na Kramolně
Galileo – Smlouva o poskytování produktu (webové stránky)
Různé
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.02 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 20.05.2022 do 30 05.2021. 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 Josefem Zeleným a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Pařízka a Jiřího Šrámka, zapisovatelem
Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jana Pařízka a Ing. Jiřího
Šrámka, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
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:
• Nový bod „Zrušení spořícího účtu u KB Náchod“ zařadit jako bod 12)
• Nový bod „Zhodnocení finančních prostředků obce“ zařadit jako bod 13)
• Nový bod „Rozpočtové opatření“ zařadit jako bod 14)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce s Městem Náchod ze dne 30.05.2001
Záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 226/2, k.ú. Kramolna
Záměr přijetí daru p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na
akci „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov“
6) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na
akci „Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“
7) Smlouva č. 9/40/22/0108/Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést stavbu
8) Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
9) MŠ Kramolna – žádost o nákup interaktivní tabule
10) Záměr vyrovnání hranic pozemků za řadovkami na Kramolně
11) Galileo – Smlouva o poskytování produktu (webové stránky)
12) Zrušení spořícího účtu u KB Náchod
13) Zhodnocení finančních prostředků obce
14) Rozpočtové opatření
15) Různé
16) Diskuse
2)
3)
4)
5)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce s Městem Náchod ze dne 30.05.2001
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o „Dodatku č. 4 s Městem Náchod ke smlouvě o
poskytnutí úvěru ze dne 30.05.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.12.2008, dodatku č. 2 ze
dne 12.12.2013 a dodatku č. 3 ze dne 28.12.2018“. Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce v článku
3 uvádí, že dlužník se zavazuje vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky ve výši 2 mil. Kč
nejpozději do 31.12.2022. V dodatku č. 1 v článku III. je uvedeno, že věřitel se zavazuje,
nejpozději ke dni splatnosti úvěru dle článku 3 této smlouvy dlužníkovi celý dluh z úvěru, tj.
jistinu i úrok prominout, a to v případě, že k tomuto datu bude vybudován obchvat města
Náchod (dle schválené studie a dle zahájeného územního řízení v době uzavření tohoto
dodatku) nebo bude jeho výstavba alespoň zahájena, nebo v případě, že výstavba obchvatu
města Náchod nebude realizována z důvodů stojících na straně věřitele. Vzhledem k tomu, že
tato skutečnost s největší pravděpodobností v letošním roce nenastane, je zastupitelstvu
předložen návrh na schválení dodatku č. 4 s termínem prodloužení na dalších 5 let (do
31.12.2027), návrh dodatku zaslalo město Náchod. (příloha č. 2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č .3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě s Městem
Náchod o poskytnutí úvěru ze dne 30.05.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.12.2008,
dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 3 ze dne 28.12.2018 a pověřuje starostku jeho
podpisem.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Záměr přijetí daru 1/10 p.p.č. 226/2 k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem na darování 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k. ú.
Kramolna. (příloha č. 3) Jedná se o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace o celkové výměře 278 m2. Jedná se o pozemek u rekreačních objektů na
Kramolně. Podíl 1/10 pozemku chce darovat obci paní Hana Hejnyšové, nar. 14.07.1956,
bytem Smetanova 353, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují. Zastupitelům je navrženo
schválit záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 262/2 v k.ú. Kramolna.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.4
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 266/2
v k.ú. Kramolna, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o celkové
výměře 278 m2 od paní Hany Hejnyšové, nar. 14.07.1956, bytem Smetanova 353, Velká
Ledhuje, 549 54 Police nad Metují a pověřuje starostku vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

4) Záměr přijetí daru p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem na darování pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Trubějov.
(příloha č. 4) Jedná se o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o celkové
výměře 89 m2. Jedná se o pozemek, který se nachází na Trubějově, na pozemku jsou Boží
muka, která vlastní obec a bude je opravovat. Pozemek darují obci Kramolna p. Josef Čapek
nar. 05.11.1956, bytem Žernov čp. 70, 552 03 Žernov, a pan Miloš Drapač, nar. 07.11.1963,
bytem Školní 333, 549 32 Velké Poříčí. Rodina Čapkova a Drapačova na pozemek umístí
vývěsku se vzpomínkou na rodinu Celbovou ze statku čp. 30 Trubějov, která tento památný
sloup vybudovala. Zastupitelstvu je navrženo schválit záměr přijetí daru pozemku p.č. 55/1
v k.ú. Trubějov o rozloze 89 m2.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr přijetí daru pozemku p.č. 55/1 v k. ú.
Trubějov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 89 m2 od p.
Josefa Čapka, nar. 05.11.1956, Žernov čp. 70, 552 03 Česká Skalice, a Miloše Drapače,
nar. 07.11.1963, bytem Školní 333, 549 32 Velké Poříčí a pověřuje starostku vypracováním
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1, k.ú. Trubějov“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 1/2020, je veřejná zakázka „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č.
55/1 v k.ú. Trubějov“ zakázkou I. kategorie. Obec oslovila 3 dodavatelé, obdržela 3 nabídky,
všechny v řádném termínu. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídnutá cena.
Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je firma
Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., Petr Tomáš, Zborovská 213, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ 25931725 s nabídkovou cenou 140 000,-Kč bez DPH. Firma není plátcem
DPH, jedná se o cenu konečnou. Pro realizaci zakázky je nutné navýšit rozpočet ve výdajích o
20 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č.
55/1 v k.ú. Trubějov, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné
zakázky na akci „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1 v k.ú. Trubějov“ uchazeči
Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., Petr Tomáš, Zborovského 213, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČ 25931725, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

6) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci „Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele, že v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 1/2020, je veřejná zakázka „Výměna podlahy na sále obecního
úřadu Kramolna“ zakázkou II. kategorie. Obec oslovila 3 dodavatelé, obdržela 3 nabídky,
všechny v řádném termínu. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídnutá cena.
Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je firma HYLENAKOBERCE spol. s.r.o., Vrchoviny 65, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25256505,
s nabídkovou cenou 250 212,-Kč bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Paní K. Hubáčková se ptá na další nabídky. Paní starostka jí vyjmenovala další 2 nabídky
a upřesnila, z jakého materiálu bude podlaha vyrobena.

Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Výměna podlahy na sále obecního úřadu
Kramolna“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky
na akci „Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“ uchazeči HYLENA –
KOBERCE spol. s.r.o., Vrchoviny 65, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25256505, a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Smlouva č. 9/40/22//0108/Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti – nové projednání
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že na zasedání zastupitelstva 4.5.2022 byla schválena
usnesením č. XXXIX/4/2022 Smlouva č. 9/40/0108/Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu
provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro stavbu “Prodloužení
kanalizace a vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace č. III/3036“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje. Jedná se o prodloužení kanalizace a vodovodu v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace č. III/3036 (271/1). Ve smlouvě byl uveden špatný výpočet
peněžité vratné kauce za omezení běžné činnosti uložením stavby do pozemku nebo do tělesa
silnice a za budoucí možné náhrady nákladů a škod ve výši 26 620,- Kč. Smlouva proto
nebyla Správou silnic Královéhradeckého kraje podepsána. Zastupitelstvu je nyní předložen
opravený návrh smlouvy se správným výpočtem vratné kauce ve výši 131 285,- Kč. Proto je
navržena revokace usnesení. (příloha č. 5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXIX/4/2022 ze dne 04.05.2022 a
schvaluje uzavření Smlouvy č. 9/40/22/0108//Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti“ pro stavbu „Prodloužení kanalizace
a vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace č. III/3036“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 70947996, vykonávající vlastnická práva
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ
70889546, a pověřuje starostku podpisem opravené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Obec jako akcionář VAK Náchod a.s., obdržela pozvánku na řádnou valnou hromadu
společnosti, která se koná dne 29. června 2022 v Obecním domě Městyse Velké Poříčí. Pokud

se obec jako akcionář chce valné hromady zúčastnit, musí delegovat zástupce z členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo navrhuje delegovat starostku Jitku Kropáčkovou.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna deleguje za obec Kramolna starostku Jitku Kropáčkovou
jako zástupce akcionáře na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., IČ 48172928, která se bude konat 29. června 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) MŠ Kramolna – žádost o nákup interaktivní tabule
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
V 18:24 h přišel zastupitel Lubomír Pavel.
Starostka seznámila zastupitele s žádostí paní ředitelky MŠ Kramolna Zuzany Koubkové
na zakoupení interaktivní tabule pro zefektivnění vzdělávacího procesu. Moderní interaktivní
technologie v předškolním věku podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení,
postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování. Zároveň pomáhají k celkové
připravenosti pro nástup dětí do první třídy. Předpokládaná cena interaktivní tabule je do 130
tis. Kč bez DPH. V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2020, je veřejná zakázka „Nákup interaktivní tabule pro Mateřskou školu, Kramolna“
zakázkou I. kategorie. Byli osloveni 3 dodavatelé a podány 3 nabídky. Jediným hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídnutá cena. Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou, kterou je firma SchoolBoard Technologies s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00
Praha 3, IČ 08688141, s nabídkovou cenou 117 879,- Kč bez DPH, (139 000,- Kč s DPH).
Pro realizaci zakázky je nutné provést rozpočtové opatření v celé výši.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Nákup interaktivní tabule pro Mateřskou
školu, Kramolna“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné
zakázky na akci „Nákup interaktivní tabule pro Mateřskou školu, Kramolna“ uchazeči
SchoolBoard Technologies s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, IČ 08688141, a
pověřuje starostku podpisem smlouvy nebo objednávky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Záměr vyrovnání hranic pozemků za řadovkami na Kramolně

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

ZO bylo seznámeno se záměrem vyrovnání hranic pozemků za řadovkami na Kramolně.
V roce 2018 byla za řadovkami vytyčena komunikace. Z měření vzešlo několik skutečností,
které je třeba vypořádat. Obec obdržela žádosti o odprodej pozemků od občanů, kterých se
uvedená věc týká. Žadatelé nabízejí cenu 200,-/m2. Jedná se o následující nevyrovnané
majetkové záležitosti: Manželé Jan a Marie Plškovi, Kramolna čp. 199, kde je obecní
komunikace na jejich pozemku cca 20 m2 a jejich plot zasahuje cca 5 m2 do obecního
pozemku (komunikace). Pan Michal Vlček zasahuje svým plotem na obecní pozemek
(komunikaci) cca 10 m2. Pan Jaroslav Šlapka zasahuje svým plotem na obecní pozemek
komunikaci) cca 26 m2. Obec zasahuje svým pozemkem (komunikací) 2 m2 do pozemku
manželů Pavla a Markéty Hanzlových, kteří souhlasí s odkupem. Zastupitelstvu je předložen
návrh záměru na vypořádání uvedených nesrovnalostí prodejem výše uvedeného majetku.
(příloha č. 6 - záměr prodeje)
Dále starostka informovala zastupitele, že obdržela žádost od p. Miroslava Chaloupky,
který vlastní řadovku čp. 195 Kramolna, o vydržení práva k pozemku p.p.č. 48/73 o výměře
31 m2 v k.ú. Kramolna, který navazuje na jeho zahradu a který má oplocený a bohužel v roce
2017 nedošlo k jeho odkupu, i když pan Chaloupka podal žádost. Pozemek je vedený jako
orná půda, zapsaný na LV č. 10001. Starostka navrhuje předat žádost pana Chaloupky
s dalšími materiály právnímu zástupci. (příloha č. 7)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o nevypořádaných majetkových
záležitostech vyplývajících ze zaměření komunikace za řadovkami na Kramolně a schvaluje
záměr prodeje na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých
pozemků: pozemek p.č. 48/25 - orná půda, o výměře 10 m2, díl „e“ – orná půda o výměře 5
m2 oddělený geometrickým plánem číslo 435-187/2017 od pozemku p.č. 48/25, pozemek
parcelní číslo 48/69 – orná půda, o výměře 5 m2, pozemek p.č. 48/87 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 21 m2. Všechny pozemky v k.ú. Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 48/89, orná půda, o
výměře 2m2 a pozemku p.č. 48/88, orná půda, o výměře 20 m2, oba v k.ú. |Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předat žádost o vydržení práva k pozemku p.č.
48/73 v k.ú. Kramolna, spolu s dalšími materiály, právnímu zástupci obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 13 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

11)

Galileo – Smlouva o poskytování produktu (webové stránky)

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o poskytování produktu 101-0010WW stránky – Roční
provoz, kterou poskytuje firma Galileo Corporation, s.r.o. (příloha č. 8) Smlouva se týká
navýšení ceny za roční provoz stránek ze současných 5 900,- Kč na 7 676,- Kč za rok bez
DPH. Navýšení se týká pouze provozu webových stránek, další produkty a služby zůstávají na
původní výši. Navýšení je zdůvodněno jako přímý důsledek posledních 2 let, kdy se zvyšují
veškeré ceny a růst inflace napříč ekonomikou. Nová smlouva nahrazuje smlouvu původní,
kterou obec Kramolna uzavřela v roce 2017.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování produktu 1010010 WWW stránky – Roční provoz ev. číslo: SOP-1979-04-2020 s firmou Galileo
Corporation s.r.o, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

12)

Zrušení spořícího účtu u KB Náchod

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
ZO bylo seznámeno s návrhem zrušení spořícího účtu č. 107-2831250237/0100 u KB
Náchod, kde má obec v současné době uložena k 31.3.2022 částka 5 102 455,74 Kč
s minimálním zhodnocením 0,01 %. Finanční prostředky se převedou zpět na běžný účet a
bude navrženo jejich další zhodnocení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení spořícího účtu u KB Náchod č. 1072831250237/0100 a převod finančních prostředků na běžný účet u KB Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

13)

Zhodnocení finančních prostředků obce

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem na zhodnocení 5 mil. Kč ze zrušeného
spořícího účtu spolu s dalšími 10 mil Kč na běžném účtu. Byly osloveny 3 peněžní ústavy,
aby předložily nabídky. Obec obdržela 3 nabídky. Pro terminovaný vklad na 1 rok i na 6
měsíců podala nejvýhodnější nabídku ČSOB a.s. ve výši 4,92 % na TV na 6 měsíců a 5,16 %
TV na 12 měsíců. Pro realizaci je nutné rozpočtové opatření.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh na zhodnocení finančních prostředků ve
výši 15 mil. Kč uložením na termínovaný vklad u ČSOB a.s. se splatností 12 měsíců
s předpokládanou úrokovou sazbou 5,16 % a pověřuje starostku realizací a podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

14)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 5/2022
V rozpočtovém opatření č. 5/2022 se navyšuje § 3326 pol. 5171 o 20 000,- Kč z důvodu
opravy Božích muk na Trubějově, dále dochází k navýšení § 3111 položka 6125 o 140 000,Kč, kde bude zakoupena pro MŠ interaktivní tabule, dále navyšujeme pol. 8118 o 15 mil. Kč
– termínovaný vklad (zhodnocení finančních prostředků) a na druhé straně snižujeme pol.
8115 - stav fin. prostředků na BÚ o 15 160 000,- Kč. (příloha č. 9)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

15)

Různé

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

a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Starostka informovala zastupitele, že se 02.05.2022 uskutečnilo přezkoumání hospodaření
obce Kramolna za rok 2021. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kramolna je součástí Návrhu
závěrečného účtu obce Kramolna, který je zveřejněn na úřední desce i na elektronické desce.

b) Kontrola obce o krizovém řízení
Starostka informovala zastupitele, že se 24.05.2022 uskutečnila kontrola obce provedená
Hasičský záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování
krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Kontrolou bylo zjištěno, že obec
má připravena opatření k nouzovému přežití a pro nutnost nouzového zabezpečení
potravinami, nouzového zásobování vodou. Náhradní zdroj el. energie obec nemá, ale
v případě potřeby má vytipované dodavatele NZ. Obec plní úkoly uvedené v krizovém
zákoně.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

16)

Diskuse

Paní Hubáčková se dotazuje na stav realizace prací při opravě prostranství a schodiště u
obchodu. Paní starostka zodpověděla.
Paní Zítková se dotazuje, zda bude přístup k obchodu i pro osoby postižené, nebo méně
pohyblivé. Paní starostka a pan místostarosta zodpověděli.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce s Městem Náchodem
3. Návrh daru 1/10 pozemku p.č. 226/, k.ú. Kramolna
4. Návrh daru pozemku p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
5. Smlouva č. 9/40/22/0108/Ha/NKk č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést stavbu
6. Záměr prodeje
7. Žádost o vydržení práva k pozemku
8. Smlouvou o poskytování produktu 101-0010WW stránky – Roční provoz
9. Rozpočtové opatření č. 5
Zápis byl vyhotoven dne: 6.6.2022
Zapisovatel:

Ivana Zelená

dne:

6.6.2022

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

6.6.2022

Jan Pařízek

dne:

6.6.2022

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

6.6.2022

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

6.6.2022

