Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XLI.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 27. června 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:05 hodin
18:44 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů

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

Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Ing. Jiří Šrámek, Josef
Zelený, Jiří Maršík
_
–
Jiří Maršík, Lubomír Pavel
Ivana Zelená
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Změna úředních hodin červenec, srpen
Účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok 2021
Účetní závěrka obce Kramolna za rok 2021
Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021
Střednědobý výhled 2020 – 2023 – návrh úpravy
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kramolna pro školní rok 2022-2023
OZV o nočním klidu
Darování 1/10 pozemku p.č. 226/2, k.ú. Kramolna
Darování pozemku p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
Vyrovnání hranic pozemků (koupě a prodej) za řadovkami na Kramolně
Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce Kramolna na volební
období 2022-2026
13) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných
z rozpočtu Ministerstva zemědělství
14) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

15) Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.05 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 17.06.2022 do 27.06.2022. 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 Janem Pařízkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra
Pavla, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
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 vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:
• Nový bod „Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce s Městem Náchod ze dne
30.05.2001“ jako bod 14)
• Nový bod „Smlouva o výpůjčce č. 9/40/22/0183/Ha/N“ jako bod 15)
• Nový bod „Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) a na ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády)“
jako bod 16)
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
2) Změna úředních hodin červenec, srpen
3) Účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok 2021
4) Účetní závěrka obce Kramolna za rok 2021
5) Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021
6) Střednědobý výhled 2020 – 2023 – návrh úpravy
7) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kramolna pro školní rok 2022-2023
8) OZV o nočním klidu
9) Darování 1/10 pozemku p.č. 226/2, k.ú. Kramolna
10) Darování pozemku p.č. 55/1, k.ú. Trubějov
11) Vyrovnání hranic pozemků (koupě a prodej) za řadovkami na Kramolně
12) Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce Kramolna na volební
období 2022-2026
13) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství
14) Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce s Městem Náchod ze dne 30.05.2001
15) Smlouva o výpůjčce č. 9/40/22/0183/Ha/N
16) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) a na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády)“
17) Různé
18) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Změna úředních hodin červenec, srpen
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V období prázdnin (červenec, srpen 2022) je kvůli čerpání dovolených navržena změna
úředních hodin pouze na středu od 8.00 –12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod. Dále byl
předložen návrh zástupu za starostku a místostarostu v době nepřítomnosti zastupování
starostky zastupitelem Josefem Zeleným a místostarosty Ing. Jiřím Šrámkem.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu
2022, a to pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod, současně
zastupitelstvo obce pověřuje na dobu nepřítomnosti starostky a místostarosty v době čerpání

dovolené zastupováním starostky zastupitele Josefa Zeleného a místostarosty zastupitele
Ing. Jiřího Šrámka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kramolna za rok
2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy, Kramolna za rok 2021. Byly
předloženy tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva a
protokol o finanční kontrole za rok 2021. Výnosy mateřské školy za rok 2021 činily
7 413 421,40 Kč a náklady 7 412 251,96 Kč. Mateřská škola v loňském roce hospodařila se
ziskem ve výši 1 169,44 Kč. Obec obdržela žádost ředitelky mateřské školy o rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2021 takto: částku 1 169,44 Kč převést do rezervního fondu
mateřské školy. Zastupitelé projednali rozdělení hospodářského výsledku na pracovní schůzce
a souhlasí s návrhem ředitelky mateřské školy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kramolna za
rok 2021 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 2021 ve výši 1 169,44 Kč takto: celou částku 1 169,44 Kč
do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Účetní závěrka obce Kramolna za rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou obce Kramolna k 31.12.2021 (příloha č. 2).
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za celý rok 2021
k 31.12.2021. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období. Byly
předloženy tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše součástí závěrečného
účtu obce za rok 2021. Obec hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši 9 137 908,46, Kč,
aktiva i pasiva ve stejné výši 118 600 252,81 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku obce Kramolna za rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021 (příloha č. 3) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 16.05.2022 do 27.06.2022. Součástí závěrečného účtu jsou tyto výkazy:
výkaz FIN 2–12M o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha – vše za období
12/2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva a návrh
závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2021. Při přezkumu hospodaření Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu obce je i hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Mateřské školy, Kramolna. Ten byl již schválen spolu se závěrkou PO MŠ Kramolna za rok
2021 v bodě 3 dnešního zasedání. Účetní závěrka PO MŠ Kramolna obsahuje tyto výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše za období 12/2021. MŠ hospodařila v roce 2021
se ziskem 1 169,44 Kč, v bodě 3 dnešního zasedání byl schválen převod výsledku
hospodaření ve výši 1 169,44 Kč do rezervního fondu mateřské školy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Střednědobý výhled 2020 – 2023 – návrh úpravy
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl sestaven a schválen v roce 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023. Vzhledem k akci „III/3036 Kramolna,
silnice a chodník“, kde byla obci přiznána dotace ve výši 9,9 mil. Kč, je třeba upravit
rozpočtový výhled na rok 2023 (příloha č. 4). Ještě v letošním roce by měl být schválen nový
rozpočtový výhled na další období.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Změnu č. 1 střednědobého výhledu na období
2020 - 2023.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

7) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kramolna pro školní rok

2022-2023
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s žádostí ředitelky MŠ Kramolna o povolení výjimky z počtu dětí ve
třídách mateřské školy pro školní rok 2022-2023 takto: 1. třída 24 dětí, 2. třída z 24 dětí na 26
dětí a 3. třída z 24 na 25 dětí. Počet dětí ve třídě mateřské školy je stanoven ustanovením § 2
odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Uvedené počty dětí
nepřesahují celkovou kapacitu mateřské školy dle posledního Rozhodnutí o zařazení do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy, Kramolna pro školní rok 2022-2023 takto: 1. třída 24 dětí, 2. třída z 24 na
26 dětí a 3. třída z 24 na 25 dětí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) OZV o nočním klidu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V srpnu 2018 byla schválena OZV o nočním klidu č. 2/2018. Vzhledem k tomu, že na
Kramolně za obecním úřadem bude obec spolu s JSDH pořádat v srpnu letošního roku akci
„Den plný her a zábavy“, je třeba vyhlášku upravit. Proto je zastupitelstvu, po dohodě
s Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru
Pardubice a Hradec Králové, předkládána k vydání nová Obecně závazná vyhláška o nočním
klidu. (příloha č. 5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Kramolna vydává obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Darování 1/10 pozemku p.č. 226/2, k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání 30.05.2022 schválilo zastupitelstvo usnesením č. XXXX/4/2022
záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna od paní Hany Hejnyšové z Police
nad Metují. Jedná se o pozemek u rekreačních objektů na Kramolně, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace. Celková výměra pozemku je 278 m2. Starostka

předkládá zastupitelstvu návrh darovací smlouvy na 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna
odsouhlasenou právním zástupcem a navrhuje její schválení. (příloha č. 6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na 1/10
pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, s paní Hanou Hejnyšovou, nar. 14.07.1956, bytem Smetanova 353, Velká
Ledhuje, 549 54 Police nad Metují a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Darování pozemku p.č. 55/1, k.ú. Trubějov

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání 30.05.2022 schválilo zastupitelstvo usnesením č. XXXX/5/2022
záměr přijetí daru pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Trubějov od pana Josefa Čapka ze Žernova a pana
Miloše Drapače z Velkého Poříčí. Jedná se o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, o celkové výměře 89 m2. Na pozemku se nachází Boží muka, která vlastní obec a
bude je opravovat. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh darovací smlouvy na p.p.č. 55/1
v k.ú. Trubějov, ve které je zakotvena podmínka daru – oprava Božích muk a umístění
vývěsky se vzpomínkou na rodinu Celbovou ze statku čp. 30 Trubějov (umístění a zhotovení
vývěsky zajistí rodina). Smlouva byla odsouhlasena právním zástupcem. (příloha č. 7)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek
p.č.55/1 v k.ú. Trubějov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře
82 m2 od pana Josefa Čapka, nar. 02.11.1956, bytem Žernov čp. 70, 552 03 Česká Skalice a
pana Miloše Drapače, nar. 07.11.1963, bytem Školní 333, 549 32 Velké Poříčí a pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Vyrovnání hranic pozemků (koupě a prodej) za řadovkami na
Kramolně
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání 30.05.2022 schválilo zastupitelstvo usnesením č. XXXX/11/2022
záměr prodeje nově vzniklých pozemků na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017.
Jedná se o tyto pozemky – 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 p.č. 48/69 – orná půda, o výměře 5 m2, pozemek 48/87 - ostatní plocha, jiná

plocha, o výměře 21 m2. Všechny pozemky v k.ú. Kramolna. Záměr byl řádně vyvěšen na
úřední i elektronické desce od 01.06.2022 do 22.06.2022. (příloha č. 8)
Manželé Jan a Marie Plškovi, Kramolna čp. 199 nabízejí za odkup pozemku 200,- Kč/1
m za díl „e“ o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem číslo 435-187/2017, pan Michal
Vlček nabízí za odkup nově vzniklého pozemku p.č. 48/25 200,- Kč/1m2, pan Jaroslav Šlapka
podal nabídku 200,- Kč/1 m2na nově vzniklé pozemky p.č. 48/69 o výměře 5 m2 a 48/87 o
výměře 21 m2.
2

Na minulém zasedání 30.05.2022 schválilo zastupitelstvo usnesením č. XXXX/12/2022
záměr koupě nově vzniklých pozemků na základě geometrického plánu číslo 435-184/2017:
pozemek p.č. 48/89, orná půda o výměře 2 m2od manželů MUDr. Pavla a MUDr. Markéty
Hanzlových, oba bytem Kramolna 191, a pozemek p.č. 48/88, orná půda o výměře 20 m2 od
manželů Jana a Marie Plškových, oba bytem Kramolna 199, oba pozemky v k.ú. Kramolna.
Pozemky jsou pro obec nevyužitelné a nepotřebné a jedinou možností jejich využití je
prodej jejich současným uživatelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyrovnání hranic
pozemků, byla cena stanovena pro koupi a prodej ve výši nabízené ceny 200,- Kč. Další
vzniklé náklady jako návrh na vklad hradí poměrnou částí kupující.
Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí u nákupů a prodejů pozemků
realizovaných dle obcí zveřejněných záměrů, schválených zastupitelstvem usneseními č.
XXXX/11/2022 a XXXX/12/2022 hradí obec.
Dále starostka informovala zastupitele, že předala žádost o vydržení práva k pozemku p.č.
48/73 o výměře 31 m2 od pana Chaloupky právnímu zástupci. Ten p. Chaloupkovi napsal
výzvu ke zdržení se neoprávněného užívání pozemku – předžalobní upomínku. Pan
Chaloupka odpověděl obci, že nabízí za odkup cenu 106,- Kč/1m2, za kterou dokupovali
v roce 2017 pozemky majitelé řadovek. Pan Chaloupka bohužel v roce 2017 sice o odkup
požádal, ale pak si to rozmyslel. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že schválí záměr prodeje
pozemku za 200,- Kč/1m2, jako u všech ostatních pozemků. Vzniklé náklady jako návrh na
vklad platí kupující.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecních
pozemků na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých
pozemků: díl „e“ – orná půda, o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem číslo 435187/2017 od pozemku 48/25 manželům Janu (nar. 15.07.1970) a Marii (nar. 29.12.1969)
Plškovým, oba bytem Kramolna čp. 199, dále pozemek p.č. 48/25 – orná půda, o výměře 10
m2 panu Michalovi Vlčkovi (nar. 05.10.1971), bytem Kramolna 250 a pozemky p.č. 48/69 –
orná půda o výměře 5 m2 a pozemek p.č. 48/87 – ostatní plocha o výměře 21 m2 panu
Jaroslavu Šlapkovi, (nar. 14.11.1955), bytem Kramolna 223, kteří podali žádost o jejich
odkoupení. Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup
pozemků na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých
pozemků: pozemek p.č. 48/88 - orná půda o výměře 20 m2 a pozemek p.č. 48/89 – orná
půda, o výměře 2 m2. Všechny předmětné pozemky se nacházejí v k.ú. Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 48/73 o výměře 31
m2 v k. ú. Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12) Projednání a odsouhlasení počtu členů Zastupitelstva obce Kramolna
na volební období 2022 – 2026
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
V souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo ZO návrh na
stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026. Počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen, bude následně oznámen na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Pro volební období 2022 – 2026 je, stejně jako
v minulém volebním období, navrženo 7 členů zastupitelstva obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna stanoví v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, v platném znění, počet členů zastupitelstva
obce na volební období 2022 - 2026 na 7 členů.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec podala Žádost o poskytnutí finančních
prostředků na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
ve výši 119 550,- Kč. Žádosti zpracovávají Lesy města Náchoda, spol. s r. o .
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 119 550,-Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

14)

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, že na zasedání zastupitelstva 30.05.2022 byl schválen
usnesením č. XXXX/3/2022 Dodatek 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 o prodloužení termínu o prominutí půjčky i s úroky o dalších
5 let (do 31.12.2027). Návrh dodatku zaslalo město Náchod. V dodatku č. 4 byl uveden špatně
jeho název „o poskytnutí úvěru“. Dodatek č. 4 nebyl tedy městem Náchod podepsán.
Zastupitelstvu je nyní předložen nový návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne
30.05.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2012 a
dodatku č. 3 ze dne 28.12.2018. Proto je navržena revokace usnesení. (příloha č. 9)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXX/3/2022 ze dne 30.05.2022 a
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě s Městem Náchod o poskytnutí půjčky 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: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

15)

Smlouva o výpůjčce č. 9/40/22/0183/Ha/N

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno se „Smlouvou o výpůjčce č. 9/40/22/0183/Ha/NK k č.j.:
ZN/986/SS/22“. Obec Kramolna je investorem a budoucím vlastníkem stavby chodníku a
dešťové kanalizace podél silnice III/30413 Kramolna – Lhotky. Chodník se bude nacházet na
pravé straně silnice ve směru Kramolna – Lhotky na části pozemkových parcel č. 268/1, k.ú.
Kramolna, 218/1 a 223, k.ú. Lhotky, (2,616-3,318 km = 701,88 bm), které jsou v majetku
Královéhradeckého kraje, který obci přenechává části pozemkových parcel do bezplatného
dočasného užívání. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – od uzavření do doby uskutečnění
převodu pozemkové parcely do vlastnictví obce Kramolna. (příloha č. 10)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené „Smlouvy o výpůjčce č.
9/40/22/0183/Ha/N k č.j.: ZN/986/SS/22“ na akci „Chodník podél silnice III/30413“
(Kramolna - Lhotky)“ se Správou sinic Královéhradeckého kraje, 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 smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

16) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesní porostů do 40
let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) a ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení
vlády)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela finanční příspěvek od Ministerstva
zemědělství prostřednictvím KHK na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) na umělou obnovu sadbou opakovanou a následnou
péči o výsadbu lesního porostu ve výši 42 681,- Kč a na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) na soustřeďování
dříví vyvážením v lese ve výši 3 318,- Kč. Zastupitelstvu je předložen návrh na schválení
přijetí finančního příspěvku.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) ve
výši 42 681,- Kč a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích
(část druhá Hlava I nařízení vlády) ve výši 3 318,- Kč, kterou obec obdržela od Ministerstva
zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

17)

Různé

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

a) MŠ Kramolna – úplata za předškolní vzdělávání
Starostka informovala zastupitele o žádosti ředitelky Mateřské školy Kramolna o souhlas
se zvýšením úplaty za předškolní vzdělávání z 350,- Kč na 400,- Kč z důvodu neustálého
navyšování finančních nákladů na provoz mateřské školy. Úplata by byla účinná od nového
školního roku 2022-2023, tedy od 01.09.2022. Novou směrnici o úplatě za předškolní
vzdělávání obdrží obec na konci srpna letošního roku. Starostka se zvýšením úplaty souhlasí a
předkládá informaci zastupitelům na vědomí.

c) Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Starostka informovala zastupitele o zaslané žádosti na Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje ohledně řešení zvýšeného dopravního provozu v naší obci. Policie
ČR přislíbila součinnost a zaměří se na kontrolu dopravního provozu.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
.

18)

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.47 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Účetní závěrka obce Kramolna za rok 2021
3. Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021
4. Střednědobý výhled 2020-2023 – návrh úpravy
5. OZV o nočním klidu
6. Darovací smlouva na 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna
7. Darovací smlouva na pozemek p.č. 55/1 v k.ú. Trubějov
8. Vyvěšený záměr na vyrovnání hranic pozemků za řadovkami na Kramolně
9. Dodatek č.4 ke smlouvě s Městem Náchod o poskytnutí půjčky 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
10. Smlouva o výpůjčce č. 9/40/22/0183/Ha/N

Zápis byl vyhotoven dne: 29.6.2022
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