Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXIII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 9. listopadu 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:40 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, Josef Zelený, Jiří Maršík
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jan Pařízek
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Akce „Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna“
Rozpočtové opatření
MŠ Kramolna – výroční zpráva
Projednání finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku
6) Různé
1)
2)
3)
4)
5)

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 30. 10. 2020 do 9. 11. 2020. 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 Josefem Zeleným a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana Pařízka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana
Pařízka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 „Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2020“ jako bod 6)
• Nový bod „Projednání žádosti o snížení sankce a smluvní pokuty“ jako bod 7)
• Nový bod „Obecní dům Lhotky čp 11“ jako bod 8)
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Akce „Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna“
Rozpočtové opatření
MŠ Kramolna – výroční zpráva
Projednání finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2020
Projednání žádosti o snížení sankce a smluvní pokuty – firma Rostislav Dudek
Obecní dům Lhotky čp. 11
Různé

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Akce „Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitelstvo o probíhajících pracích na opěrné zdi, oplocení a
zpevněné ploše u čp. 145 Kramolna. Zeď je téměř hotová, na zeď navazuje plot, navážejí se
štěrky a bude se pokládat dlažba. Bohužel túje uhynuly, dodavatel v rámci realizace díla
zajistí novou výsadbu okrasných dřevin. Vzhledem k omezeným výrobním kapacitám kvůli
koronaviru došlo ke změně dlažby se zachováním vlastností daných v projektu. Touto změnou
dochází ke snížení ceny díla. Celkový přehled změn je uveden v příloze Dodatku č. 1. Tyto
nepřekročí 30 % z pořizovací ceny. Zastupitelům je tedy předkládán Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 30. 7. 2020. (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. 1 ke smlouvě o dílo č.
1/2020 ze dne 30.7.2020 na „Opěrnou zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145
Kramolna“ s firmou Petr Hepnar, Ttrubějov 49, 547 01 Náchod, IČ 60898712 a pověřuje
starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 8/2020
V tomto rozpočtovém opatření obec obdržela ze státního rozpočtu 93.000,- Kč jako zálohu na
volby do zastupitelstev krajů pol. 4111, UZ 98193. Zároveň došlo k navýšení finančních
prostředků ve výdajích na § 6115 VOLBY, pol. 5132 – ochranné prostředky (již nám bylo
známo, v jaké výši bude výdaj) o 1.000, Kč- + zbytek prostředků – rezerva na volby, odkud se
budou peníze rozdělovat v rámci § 6115 pol. 5901 na jednotlivé výdaje dle skutečnosti. Jedná
se o rozpočtové opatření v kompetenci starostky. (příloha č. 3)
Rozpočtové opatření č. 10/2020
V tomto rozpočtovém opatření obec obdržela ze státního rozpočtu 311.442,- Kč – dotace pro
MŠ – pol. 4116, UZ 330063, Nástroj 103, zdroj 5 a 1, kterou pouze přeposíláme na naši
příspěvkovou organizaci. Tytéž prostředky prošly při přeposlání přes výdaje pro MŠ § 3111,
pol. 5336, UZ 33063, Nástroj 103, zdroj 5 a 1. Dále jsme obdrželi od Královéhradeckého
kraje dotaci na hospodaření v lese - §4122 a finanční příspěvky ve výši 25.550,-Kč, § 4116,
UZ 29017 ve výši 40.480,- Kč, § 4116, UZ 29014 ve výši 13.440,-Kč, zároveň bylo v těchto
částkách proúčtováno ve výdajích § 1032, pol. 5169 s ÚZ 29014. Tyto výdaje byly již
v průběhu roku uhrazeny na § 1032, pol.5169, ale nebylo označeno ÚZ, jelikož jsme
nevěděli, zda dotaci obdržíme. Proto teď údaje bez ÚZ odúčtováváme -79.470,- Kč přes pol.

8115 – změna stavu prostředků na bankovním účtu. Jedná se o rozpočtové opatření
v kompetenci starostky (příloha č.4 )
Rozpočtové opatření č. 11/2020
V tomto rozpočtovém opatření obec obdržela od KÚ KHK finanční příspěvek na zmírnění
kůrovcové kalamity v roce 2019 ve výši 147 825,-Kč, pol. 4116, UZ 29030. Zároveň se
zvýšily finanční prostředky na běžném účtu pol. 8115. Ještě není proúčtováno. Jedná se o
rozpočtové opatření v kompetenci starostky (příloha č.5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, 10,11/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) MŠ Kramolna – výroční zpráva
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitelstvo s výroční zprávou Mateřské školy, Kramolna o činnosti
a hospodaření za školní rok 2019/2020. Zastupitelé byli s výroční zprávou seznámeni již na
pracovní schůzce. Výroční zpráva je k nahlédnutí na stránkách MŠ Kramolna nebo na OÚ,
kde je založena.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Mateřské školy, Kramolna za školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Projednání finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 13 440,- Kč (výchova lesních porostů),
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku ve výši 40 480,- Kč (obnova sadbou, zajištění a výchova lesních porostů) a
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 147 825,- Kč. Zastupitelstvu je předložen návrh na
schválení přijetí finančních příspěvků.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 13 440,- Kč od Ministerstva
zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 40 480,- Kč od Ministerstva
zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č .8
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 147 825,- od
Ministerstva zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č .8 bylo schváleno.

6) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s návrhem odpisu pohledávek za odpady za rok 2020 (viz příloha č.
6), slevy studentům – osvobození dle OZV č. 2/2019. Odpis za rok 2020 činí u pohledávky za
odpady 39 395,- Kč, z toho 1 200,- Kč slevy studentů. Odpis pohledávek za psy činí 7.300,Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro
rok 2020 ve výši 39 395,- Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2020 ve výši 7.300,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7) Projednání žádosti o snížení sankce a smluvní pokuty – firma Rostislav
Dudek
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že firma Rostislav Dudek požádala o snížení
sankce a smluvní pokuty ohledně akcí „Havarijní oprava kanalizace v dvorní části MŠ
Kramolna včetně dopojení k objektu MŠ“ a „Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ
Kramolna“, které na sebe navazovaly. Konečné asfaltování proběhlo 22.9.2020, kdy byla
stavba předána. Firma Dudek tedy předala obě díla 22.9.2020. Akce havarijní oprava
kanalizace měla být předána do 30.6.2020, zhotovitel zapomněl požádat o prodloužení
termínu z důvodu konečných asfaltů, které se mohly provést až po skončení opravy
suterénního zdiva, která měla být dokončena nejpozději 2.9.2020. Podle smluv bylo
naúčtováno penále ve výši 52 tis. Kč. Firma požádala o prominutí penále (příloha č. 7), s tím,
že k nedodržení termínu dle smlouvy došlo kvůli omezením v důsledku probíhající pandemie
Covid-19, které nemohl dodavatel ovlivnit (problémy se subdodavateli a nedostatkem
zaměstnanců kvůli onemocnění a karanténě) a dále navrhla po dohodě s paní ředitelkou
poskytnout MŠ Kramolna jako kompenzaci finanční částku 18 tis. Kč na nákup svahové
skluzavky na školní zahradu formou darovací smlouvy. Zastupitelstvu je s ohledem na
odůvodnění žádosti a návrh daru předložen návrh na schválení snížení penále tak, že
z naúčtované ceny penále bude odečtena hodnota daru 18 tis. Kč pro MŠ Kramolna a
zbývající částka pak bude snížena o 50%.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo Obce Kramolna souhlasí se snížením penále firmě Rostislav Dudek,
Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729 tak, že z naúčtované ceny penále
bude odečtena hodnota daru 18 tis. Kč pro MŠ Kramolna a zbývající částka pak bude
snížena o 50%. Konečná cena penále bude tedy 17 075, 46 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8) Obecní dům Lhotky č.p. 11
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec nabyla do majetku dům č.p. 11. Kvůli zajištění údržby a budoucího využívání
objektu je nutné připravit projekt na nutné stavební úpravy. Proto obec oslovila předběžně
několik projektantů na zpracování nabídky na vypracování potřebné dokumentace. Z nabídek
vyplynulo, že celková cena zakázky bude odpovídat kategorii VZ malého rozsahu kat. I.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru na zpracování příslušné
projektové dokumentace na budovu Lhotky č.p. 11.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na zpracování příslušné projektové
dokumentace na budovu Lhotky č.p. 11.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

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

a) Dům čp. 13 Trubějov
V roce 2014 bylo vydáno rozhodnutí na stavební úpravy objektu čp. 13 – Dům
s pečovatelskou službou Trubějov v k.ú. Trubějov. Jednalo se o společné rozhodnutí ze dne
2.7.2014 a dále pak Rozhodnutí č. 29/2017 (prodloužení rozhodnutí). Vzhledem k novému
projektu nebudeme realizovat část uvedeného záměru podle vydaného stavebního povolení.
Bylo nutné se zříci části uvedeného záměru, aby mohlo být vydáno stavební povolení nové,
kde požadujeme zachovat povolení ČOV, přípojky kanalizace, plynu, elektro, povolení sjezdu
a zpevněné plochy.

b) Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu,
Kramolna 145
Podle směrnice o VZ malého rozsahu bylo provedeno na akci „Stavební úpravy a změna
užívání skladu na prodejní plochu, Kramolna 145“ poptávkové řízení. Předpokládaná cena
díla je 111,7 tis. Kč s DPH. Jedná se tedy o zakázku I. kategorie. Byly poptány 3 firmy,
všechny podaly nabídky a jako nejvýhodnější byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou
109 195,51 Kč – firma Petr Hepnar, Trubějov 49, 547 01 Kramolna, IČ 60898712. S firmou
byla uzavřena smlouva a v současné době již probíhají stavební práce.

c) III/3036 Kramolna, silnice chodník
Bylo zažádáno o stavební povolení na chodník, byly doloženy všechny potřebné
dokumenty, stavební povolení by mělo být vydáno nejdéle v lednu 2021. Probíhají práce na
podání žádosti o dotaci na SFDI.

d) Projektová dokumentace na veřejné osvětlení
Pracuje se na projektové dokumentaci na veřejné osvětlení v části Kramolny za
Hrudkovými, kde před pár lety proběhla nová výstavba. VO tam dosud není. Bude nutné
zaměřit pozemek – hranici s obecní komunikací. Při pokládce kabelů v roce 2009 došlo
k neodsouhlasenému umístění těchto kabelů na pozemkové parcele č. 180/17 v k.ú. Kramolna
v ploše cca 27 m2, majitele pana Petr Háze, Družstevní 652, 552 03 Česká Skalice.
Vzhledem k tomu, že bude nutné, aby p. Háze ustoupil s oplocením v ochranném pásmu, žádá
o kompenzaci v částce 10 000,- Kč. Po finančním vyrovnání bude odsouhlaseno umístění
stožárů VO včetně uložení kabelu. Na tomto pozemku jsou umístěny 2 sloupy VO.

e) Kaple Panny Marie (Sýkorova kaple) na Kramolně
Práce na kapli se chýlí ke konci. Na minulém zasedání bylo ZO předložena informace o
opravě okapového chodníku u kaple (není součástí projektu, tedy ani žádosti o dotaci), kde
byla předložena nabídka ve výši 38 tis. Kč. Zhotovitel ještě požaduje navýšit rozpočet o 5 tis.
Kč - jedná se o podkladovou vrstvu štěrkodrtě, palisády a dopravu materiál. Celkem tedy cena
okapového chodníku u kaple 43 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace na vědomí.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr nákupu části pozemku p.č. 180/17 k.ú.
Kramolna od současného majitele p. Petra Háze, nar. 23.3.1977 , bytem Družstevní 652,
552 03 Česká Skalice a pověřuje starostku přípravou příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020ze dne 30.07.2020
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Rozpočtové opatření č. 10
5. Rozpočtové opatření č. 11
6. Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2020
7. Žádost o snížení sankce a smluvní pokuty

Zápis byl vyhotoven dne: 11.11.2020

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

11.11.2020

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

11.11.2020

Jan Pařízek

dne:

11.11.2020

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

11.11.2020

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

11.11.2020

