Obec Kramolna
Zastupitelstvo
Zápis č. V.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 27. února 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18.41 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů, p. Josef Zelený přišel v 18.05
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Jiří Maršík, Ing. Jiří
Šrámek, Josef Zelený
–
–
Jan Pařízek, Ing. Jiří Šrámek
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Projednání podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce na rok 2019
Projednání rozpočtu obce na rok 2019
Zpráva inventarizační komise za rok 2018
Obecní byty Kramolna čp. 145
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 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. 2. 2019 do 27. 2. 2019. 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 Josefem Zeleným. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Pařízka a Ing. Jiřího Šrámka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jana Pařízka 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:


Stažení bodu 5) Obecní byty Kramolna čp. 145 z důvodu jejich obsazení



Nový bod Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Kramolna za rok 2018 – bod č. 5



Nový bod Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace "Parkoviště
Kramolna pozemek p. č. 48/1 a 48/22" – bod č. 6

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Projednání podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce na rok 2019
Projednání rozpočtu obce na rok 2019
Zpráva inventarizační komise za rok 2018
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2018
6) Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace "Parkoviště
Kramolna pozemek p.č. 48/1 a 48/22"
7) Různé
8) Diskuse
1)
2)
3)
4)
5)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Projednání podaných žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela následující žádosti o finanční příspěvek. ČSŽ Klub Kramolna Bikraže 13
210,– Kč na činnost ( z toho 10,560 tis. Kč na besedu s občany naší obce a 2,650 tis. Kč na
zahájení adventu a tvořivou dílnu), TJ Sokol Kramolna 50 000,– Kč (z toho 25 tis. Kč na
energie a 25 tis. Kč na činnost, opravu a údržbu), SDH Kramolna 40 000,– Kč na zajištění
provozu techniky a na sportovní činnost družstev dětí, žen a mužů a SDH Lhotky 25 000,- Kč
(z toho 15 tis. Kč na údržbu a dovybavení požární techniky a 10 tis. Kč na kulturní akce).
Podané žádosti byly projednány ve finančním výboru, který navrhl ZO schválit finanční
prostředky v této výši: ČSŽ Klub Kramolna Bikraže 13 000,– Kč na činnost, TJ Sokol
Kramolna 40 000,– Kč (z toho 20 tis. Kč na energie a 20 tis. Kč na materiál, opravy a
údržbu), SDH Kramolna 40 000,– Kč a SDH Lhotky 25 000,– Kč. Finanční výbor nejdříve
kontroloval čerpání dotací z loňského roku a podle čerpání posuzoval žádosti na rok 2019.
Zastupitelé na pracovní schůzce projednali žádosti o příspěvky všech organizací a shodují se s
finančním výborem, pouze u ČSŽ Klub Kramolna Bikraže je navržen příspěvek podle žádosti
10 560,– Kč na besedu s občany naší obce a 2 650,– Kč na zahájení adventu a tvořivou dílnu,
tedy celkem 13 210,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z
rozpočtu obce:
1. dotace pro ČSŽ Klub Kramolna Bikraže ve výši 10 560,– Kč na besedu s občany naší
obce a 2 650,– Kč na zahájení adventu a tvořivou dílnu. Celkem tedy 13 210,– Kč.
2. dotace pro TJ Sokol Kramolna ve výši 20 000,– Kč na úhradu energií a 20 000,– Kč
na materiál , opravy a údržbu. Celkem tedy 40 000,– Kč.
3. dotace pro SDH Kramolna ve výši celkem 40 000,– Kč na zajištění provozu techniky a
na sportovní činnost družstev dětí, žen a mužů.
4. dotace pro SDH Lhotky ve výši 15 000,– Kč na údržbu a dovybavení požární techniky
a 10 000,– Kč na kulturní akce. Celkem tedy 25 000,– Kč.
Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci v souladu se schválenými
"Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Projednání rozpočtu obce na rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Návrh rozpočtu obce Kramolna na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce i na
elektronické úřední desce od 8.2.2019 do 27.2.2019. Čelenové ZO byli s návrhem rozpočtu
před jeho vyvěšením seznámeni. Rozpočet je navržen v příjmech 15 609 230,- Kč a ve

výdajích 15 609 230,- Kč, tedy jako vyrovnaný. S návrhem rozpočtu byli před jeho
vyvěšením seznámeni členové finančního výboru a nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
V návrhu rozpočtu 2019 je zahrnuto i poskytnutí finančních darů pro organizace Centrum
LIRA, z.ú. a Městskou knihovnu v Náchodě, a to ve stejné výši jako v loňském roce, tedy
organizaci Centrum LIRA ve výši 3 000,– Kč a Městské knihovně v Náchodě ve výši 12
000,– Kč. ZO je předložen návrh na schválení navržené výše darů a pověření starostky
podpisem příslušných darovacích smluv.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný
v závazných ukazatelích. Pro příjmy jsou to třídy, pro výdaje jsou to paragrafy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) rozpočtová opatření do výše 200 000,–Kč, jsou–li vyvolaná organizačními změnami
na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).
b) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen
v případech:
i) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
ii) úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje,
kdy schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po
schválení rozpočtového opatření starostkou včetně jejich stručného odůvodnění
(odůvodnění lze podat i ústně).
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních darů na rok 2019:
a) organizaci Centrum LIRA, z.ú. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 ve
výši 3 000,– Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
b) organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ
64829812 ve výši 12 000,– Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Zpráva inventarizační komise za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo se zprávou.
Inventarizace proběhla řádně k 31.12.2018 dle plánu inventur, podklady byly připraveny a
ověřeny na skutečnost. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Inventarizační komise doporučuje majetek k vyřazení dle přílohy č. 1 Inventarizační zprávy v
celkové hodnotě 128 506,66, Kč. Všichni zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou
za rok 2018. Inventarizační zpráva je přílohou zápisu č 3.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Kramolna za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna za rok 2018.
Byly předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a protokol o finanční
kontrole za rok 2018. Mateřská škola v loňském roce hospodařila se ziskem ve výši 166
340,96 Kč. Zisk je tvořen z větší části úsporou energií – plynu. Obec obdržela žádost
ředitelky mateřské školy o rozdělení výsledku hospodaření na rok 2018 – 66 000,– Kč do
fondu odměn a 100 340,96 Kč do rezervního fondu. Zastupitelé projednali rozdělení
hospodářského výsledku na pracovní schůzce s tímto výsledkem: 146 340,96 Kč do
rezervního fondu a 20 000,– Kč do fondu odměn.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Nyklíčková - otázala se, z jakého důvodu byla ze zisku Mateřské školy do fondu odměn
přidělena pouze částka 20 tis. Kč a vyjádřila názor, že tato částka není dostačující pro
ohodnocení pracovníků školky za práci na mimořádných akcích. Požádala o přehodnocení.

p. Kropáčková – vysvětlila, že při rozhodování přihlédli zastupitelé obce k očekávanému
růstu cen energií a nákladům na budování prolézaček a údržbu budovy, a proto rozhodli
většinu zisku převést do rezervního fondu
p. Pecold – ujasnil, že není možno dodatečně podle situace poměr příspěvku mezi fondy
měnit
p. Nyklíčková – požádala o zvýšení příspěvku do fondu odměn alespoň na 40 tis. Kč
p. Pecold – navrhl změnu v poměru rozdělení zisku, a to do fondu odměn 40 tis. Kč a fondu
rezerv 126.340,96 Kč
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za
rok 2018 a v souladu s §30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení výsledku hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za rok 2018 ve výši 166 340,96 Kč, a to následovně: 126 340,96
Kč do rezervního fondu a 40 000,- Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

6) Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace "Parkoviště
Kramolna pozemek p.č. 48/1 a 48/22"
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Jedná se o původní projekt "Úprava veřejného prostranství Kramolna parkoviště", územní
řízení bylo zastaveno zhruba v roce 2010. Již minulé zastupitelstvo tento projekt chtělo
dokončit, ale vzhledem ke změně některých zákonů, byly osloveny projektové firmy, které
přislíbily spolupráci, ale do konce roku 2018 se na projekt nepodařilo získat stavební
povolení. Na pracovní schůzce projednalo zastupitelstvo nové zpracování projektové
dokumentace pro společné povolení a provedení stavby s názvem "Parkoviště Kramolna
pozemek p.č. 48/1 a 48/22". Projektová dokumentace bude řešit rozšíření návrhu p. Haucka
(vč. aktualizace této PD) a další kolmá a podélná parkovací stání podél řadovek a stání pro
kontejnery. Zastupitelstvu je předložena nabídka firmy Hronovský – dopravní projekce s.r.o.,
Brněnská 700/25, 400 06 Hradec Králové, IČ 07053428, ve výši 50 000,– bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr realizace výstavby "Parkoviště
Kramolna pozemek p.č. 48/1 a 48/22" a zpracování projektové dokumentace firmou
Hronovský – dopravní projekce s.r.o., Brněnská 700/25, 500 036 Hradec Králové, IČ
07053428 a pověřuje starostku přípravou a podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7) Různé

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Výběrové řízení na účetní obce
V únoru bylo uskutečněno výběrové řízení na účetní obce. Ve výběrovém řízení uspěla
paní Kateřina Tomková z Náchoda, která nastoupí do pracovního poměru od začátku května
2019.
b) Úprava školního pozemku v MŠ
Ředitelka MŠ požádala o povolení na úpravu školního pozemku vedle zahradního domku.
Vznikl by koutek pro rozvoj polytechnických dovedností. Pracovní dílna by byla hrazena z
rozpočtu školky, ze šablon a z finančních darů od rodičů. S úpravou pozemku a se stavbou
dílny by začali v jarních měsících. Starostka žádost projednala s ředitelkou školy. Žádost byla
předběžně odsouhlasena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8) Diskuse
p. Šafránek – dotázal se, proč Sokol neobdrží od obce příspěvek v požadované výši 50 tis. Kč
p. Kropáčková – vysvětlila, že finanční výbor doporučil příspěvek pro TS Sokol 40 tis. Kč za
rok a zastupitelé s návrhem souhlasili /při členské základně 20 členů TJ Sokol činí schválený
příspěvek 2 tis. Kč na člena/
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.41 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
3. Inventarizační zpráva za rok 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 5.3.2019
Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

5.3.2019

Ověřovatelé:

Jan Pařízek

dne:

5.3.2019

Ing. Jiří Šrámek

dne:

5.3.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

5.3.2019

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

5.3.2019

