Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. VIII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 29. května 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:42 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Josef Zelený
–
Jan Pařízek, Lubomír Pavel
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření
3) Odkup pozemku trvalý travní porost, o výměře 1009 m2, v k.ú. Lhotky a lesního
pozemku o výměře 1739 m2 v k.ú. Lhotky
4) Žádost o odkup obecního pozemku p. 303/13, k.ú. Trubějov
5) Prodej nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené
radlice a komunálního rozmetadla
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Různé
8) 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 21. 5. 2019 do 29. 5. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Josefem Zeleným. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Pařízka a Lubomíra Pavla, zapisovatelem
Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jana Pařízka a Lubomíra Pavla
a 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 programu:
i) Návrh na změnu programu:


Opěrná zeď oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145, Kramolna jako bod 7)



Zadání "Změny č. 1 ÚP Kramolna jako bod 8)

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření
3) Odkup pozemku trvalý travní porost, o výměře 1009 m2 v k.ú. Lhotky a lesního
pozemku o výměře 1739 m2 v k.ú. Lhotky
4) Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 303/ 13, k.ú. Trubějov
5) Prodej nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené
radlice a komunálního rozmetadla
6) Žádost o podporu provozu linky bezpečí, z. s.
7) Opěrná zeď oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna
8) Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna
9) Různé
10) Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 4/2019
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů par. 2221, pol. 2324 ve výši
3000,– Kč, jedná se o vzniklou škodu na autobusové zastávce v MK, na par. 3639, pol. 2111
ve výši 3 000,– Kč za štěpkování a par. 6409 pol. 2328 ve výši 50,– Kč přepl. za odpady
2019, vše ve výši 6 050,– Kč odvedeno na pol. 8115 změna stavu krátkod. prost. na bank.
účtu. Schváleno starostkou 2.5.2019. (příloha č. 2)
Rozpočtové opatření č. 5/2019
V rozpočtovém opaření se navyšují příjmy ve výši 87 000,– Kč , pol. 4111 UZ 98348 a
výdaje ve výši 87 000,– Kč na par. 6117, pol. 5901, 5139, 5161, 5169, UZ 98348, jedná se o
volby do Evropského parlamentu. Dále se navyšují výdaje o částku 38 000,– Kč par. 1032
pol. 6130 na nákup pozemků, hrazeno z pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostřed. na
bank. účtu. Schváleno starostkou 24.5.2019. (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Odkup pozemku trvalý travní porost, o výměře 1009 m2 v k.ú. Lhotky a
lesního pozemku o výměře 1739 m2 v k.ú. Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 29. 4. 2019 byl schválen usnesením č.
VII/7/2019 záměr obce koupit pozemek p. č. 113/1, trvalý travní porost o výměře 1009 m2 a
lesní pozemek p.č. 113/2 o výměře 1739 m2, oba pozemky v k.ú. Lhotky za cenu 35 360,–
Kč. S prodávajícím byla podepsána budoucí kupní smlouva. Starostka předkládá
zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
projednanou a odsouhlasenou právníkem a navrhuje její schválení. (viz příloha č. 4).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávající Marií Borůvkovou, nar. 5.9.1931,
bytem Rybářská 1819, 547 01 Náchod, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví
pozemky p.č. 113/1 a 113/2 zapsaný na LV č. 184 pro obec Kramolna a katastrální území

Lhotky v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4) Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 303/13, k. ú. Trubějov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Manželé Lichtnegerovi podali v červenci loňského roku na obec žádost o odkoupení
obecního pozemku p.č. 303/13, k.ú. Trubějov o velikosti 58 m2 vedeného jako ostatní plocha.
Plot s podezdívkou ohraničující zahradu manželů Lichtnegerových vede po hranici výše
uvedeného pozemku a pozemek p.č. 303/13, který je ve vlastnictví obce, je tak nyní zahrnutý
do jejich zahrady. Žadatelé dále v žádosti uvádějí, že hranice zahrady je již historická a
neměnná minimálně od roku 1977, kdy nemovitost zakoupili. Plot je stále ve stejné pozici.
ZO na svém zasedání dne 1. 8. 2018 usnesením č. XXXIV/15 schválilo, že zmíněnou žádost o
odkoupení pozemku bere na vědomí s tím, že rozhodovat o případném prodeji bude již nové
zastupitelstvo, které vznikne po podzimních volbách v roce 2018. Proto je znovu
zastupitelstvu předkládána tato žádost o odkoupení tohoto pozemku. Plot ze ztraceného
bednění byl dle vyjádření některých občanů Trubějova skutečně postaven ještě před tím, než
manželé Lichtnegerovi nemovitosti zakoupili. Obec tedy tuto část pozemku nikdy k ničemu
nevyužívala. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 303/13 v k.ú. Trubějov.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Kropáčková – vysvětlila, že prodejní cena pozemku bude určena dle znaleckého
posudku
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 303/13 v k.ú.
Trubějov o výměře 58 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec na základě vyhlášeného záměru (již třetího) na
prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla,
který byl zveřejněn od 30.4.2019 do 16.5.2019, obdržela celkem 6 nabídek. Dne 23. 5. 2019
byla svolána hodnotící komise, tvořená zastupiteli obce, která doručené nabídky otevřela a
zkontrolovala s tím, že všechny splnily požadavky dle zveřejněného záměru. Na základě
vyhodnocení dle nabídkové ceny komise doporučuje vybrat nabídku pana Pavla Vavřína,
Skalka 372, 561 17 Dlouhá Třebová, který nabídl nejvyšší kupní cenu, a to 165 500,– Kč.
Zastupitelstvu byl předložen ke schválení návrh kupní smlouvy.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej kolového traktoru Wisconsin Yukon s
registrační značkou H010011 , čelní radlici a komunální rozmetadlo, panu Pavlu
Vavřínovi, nar. 30.6.1969, Skalka 372, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 13559753, který podal
nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela dne 17.4.2019 žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95,
181 02 Praha 8, IČ 61383198, ve výši 7 500,– Kč. S touto žádostí byli seznámeni zastupitelé
na pracovním zasedání 23.5.2019. Obec Kramolna má zájem finančně přispívat spolkům,
charitativním, sociálním a zájmovým organizacím především ve svém okolí, jejichž činnost se
nějakým způsobem dotýká obyvatel obce, proto je zastupitelstvu předložen návrh neschválit
poskytnutí podpory provozu Linky bezpečí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje poskytnutí podpory provozu Linky bezpečí,
z.s.,Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 29. 4. 2019 byl schválen usnesením č.
VII/9/2019 záměr výstavby opěrné zdi a zpevněné plochy u č.p. 145, Kramolna, a zadání
zpracování odpovídající projektové dokumentace firmě Ing. Tomáš Matěj, Kostelecká 1822,
547 01 Náchod, IČ 76598608. Starostka informovala zastupitele, že firma Ing. Tomáš Matěj,
po konzultaci se stavebním úřadem, přišla s návrhem na zjednodušení dokumentace na
výstavbu oplocení s podezdívkou a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna. Rozsah
projektových prací včetně ceny se nezmění, ale pro případ, že bude obec žádat o získání
dotace, je třeba, aby název schválené akce byl v souladu s názvem použitým v projektu a
následných dokumentech. Proto je zastupitelstvu předložen návrh na revokaci usnesení č.
VII/9/2019 ze dne 29.4.2019 se změnou názvu akce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. VII/9/2019 ze dne 29.4.2019, které
nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr
výstavby "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna" a zadání
zpracování odpovídající dokumentace firmě Ing. Tomáš Matěj, Kostelecká 1822, 517 01
Náchod, IČ 76598608 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. XXXIV/12 ze dne 1.8.2018 schválilo pořízení
Změny č. 1 územního plánu Kramolna v rozsahu návrhů podaných žadateli. Následně svým
usnesením č.8/2019 ze dne 6.2.2019 schválilo žádost o pořízení Změny č. 1 ÚP a její zaslání
pořizovateli MěÚ Náchod. Starostka nyní předložila ZO ke schválení "Zadání změny č. 1 ÚP
Kramolna" (příloha č. 6) v rozsahu návrhu podaných žadateli Jan Véle, Trubějov 59 a Pavel
Pecold, Kramolna 5 a za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP hradí v plné výši a
rovným dílem oba žadatelé. K " Zadání č. 1 ÚP Kramolna" se vyjádřili všechny dotčené
orgány, které neměly žádné připomínky. Po schválení "Zadání č. 1 ÚP Kramolna" jej
pořizovatel předá projektantovi, firmě REGIO Hradec Králové, aby zpracoval návrh ke
společnému jednání.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

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

a) Daňové kontrola Zateplení MŠ Kramolna
Jedná se o kontrolu na Zateplení MŠ Kramolna. Kontrola byla zahájena dne 15.2.2018 na
základě anonymního podnětu, který byl doručen na Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
dne 5.1.2018, a to v rozsahu všech podmínek výše uvedených dotačních titulů. Kontrolou
podmínek čerpání peněžních prostředků poskytnutých Obci Kramolna nebylo zjištěno
porušení rozpočtové kázně dle ust. § 44 zákona o rozpočtových pravidlech. Kontrola byla
ukončena dne 28.3.2019.

b) Přezkoumání hospodaření za rok 2018
Starostka informovala, že dne 23.5.2019 proběhlo na obci přezkoumání hospodaření za rok
2018 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce
Kramolna za rok 2018.

c) Komunikace Kramolna – Vysokov
Starostka informovala zastupitele o stížnostech pana Duška z Kramolny čp. 99. Stížnosti se
týkají velkého provozu na komunikaci Kramolna – Vysokov. P. Dušek bydlí v těsné blízkosti
této komunikace a má problém vyjet a zajet se svým automobilem a přejeli mu kočku. Proto
žádá obec o vyřešení této dopravní situace na této komunikaci umístěním zpomalovacího
retardéru (prahu) s tím, že auta nedodržují rychlost 30 km/h. Obec zváží a projedná možnost
umístění takového zpomalovacího prvku a o výsledku bude informovat na příštím jednání
zastupitelstva.

d) Chodník Trubějov
Starostka seznámila s pokračování prací na chodníku na Trubějově. Proběhlo jednání s
občany, kterých se chodník na levé straně komunikace ve směru na Kramolnu týká.
Požadavky občanů byly předány projektantovi. Ještě proběhne jednání na DI o možnostech
umístění autobusových zastávek. Připravují se podklady pro majetkové vyrovnání.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy k bodu č. 9d):
p. Pecold – vysvětlil plánování místa autobusových zastávek a jejich umístění s ohledem
na bezpečnost a plynulost silničního provozu
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Diskuse

p. Pavel Pecold – upozornil, že v lese Lískovci je třeba po samotěžbě dřeva napadeného
lýkožroutem, zajistit i likvidaci klestí a roští, které po kácení dřeva zbývá
p. Pavel Pecold – navrhnul, aby se rozšířila doba, po kterou je v sobotu otevřena skládka
organického odpadu, tzv. „deponie“
p. Bohumil Pecold – sdělil, že Zastupitelstvo návrh na rozšíření otevírací doby „deponie“
projedná a na dalším zasedání bude informovat o výsledku
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.42 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
3. Rozpočtové opatření č. 5/2019
4. Návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
5. Návrh kupní smlouvy na traktor
6. Změna č. 1, ÚP Kramolna - zadání,
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U s n e s e n í číslo VIII. rok 2019
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 29. května 2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
VIII/1/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jana Pařízka a
Lubomíra Pavla a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
VIII/2/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření
3) Odkup pozemku trvalý travní porost, o výměře 1009 m2 v k.ú. Lhotky a
lesního pozemku o výměře 1739 m2 v k.ú. Lhotky
4) Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 303/ 13, k.ú. Trubějov
5) Prodej nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné
odpružené radlice a komunálního rozmetadla
6) Žádost o podporu provozu linky bezpečí, z. s.
7) Opěrná zeď oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna
8) Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna
9) Různé
10) Diskuse
VIII/3/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č.
4/2019 a 5/2019.
VIII/4/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Kupní
smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávající Marií
Borůvkovou, nar. 5.9.1931, bytem Rybářská 1819, 547 01 Náchod, kterou obec kupuje
do výlučného vlastnictví pozemky p.č. 113/1 a 113/2 zapsaný na LV č. 184 pro obec
Kramolna a katastrální území Lhotky v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
VIII/5/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej pozemku p. č.
303/13 v k.ú. Trubějov o výměře 58 m2.
VIII/6/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej kolového traktoru
Wisconsin Yukon s registrační značkou H010011 , čelní radlici a komunální rozmetadlo,
panu Pavlu Vavřínovi, nar. 30.6.1969, Skalka 372, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ
13559753, který podal nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
VIII/7/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje poskytnutí podpory provozu
Linky bezpečí, z.s.,Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
VIII/8/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. VII/9/2019 ze dne
29.4.2019, které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna
schvaluje záměr výstavby "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145

Kramolna" a zadání zpracování odpovídající dokumentace firmě Ing. Tomáš Matěj,
Kostelecká 1822, 517 01 Náchod, IČ 76598608 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
VIII/9/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Zadání změny č. 1 ÚP
Kramolna".
VIII/10/2019 Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
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