Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXVII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 28. února 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19.07 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
Ivana Zelená
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva předsedy finančního výboru
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Projednání podaných žádostí o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok 2022
Projednání rozpočtu obce Kramolna na rok 2022
Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2021
Zpráva inventarizační komise za rok 2021
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na dotační management na akci „III/3036
Kramolna, silnice a chodník“
Zrušení směrnice č. 1/2018 k věcným břemenům
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp.
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 18. 02. 2022 do 28. 02. 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 Lubomírem Pavlem a Josefem Zeleným. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka, Jana Pařízka,
zapisovatelem Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jana
Pařízka, 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. 1 ke Smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu
pro kopírovací stroje“ zařadit jako bod 12)
• Nový bod „Stanovisko k aktuální situaci na Ukrajině“ zařadit jako bod 13)
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) Zpráva předsedy finančního výboru

3) Zpráva předsedy kontrolního výboru
4) Projednání podaných žádostí o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok
2022
5) Projednání rozpočtu obce Kramolna na rok 2022
6) Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2021
7) Zpráva inventarizační komise za rok 2021
8) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na dotační management na akci
„III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
9) Zrušení směrnice č. 1/2018 k věcným břemenům
10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
11) Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145
12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu pro
kopírovací stroje
13) Stanovisko k aktuální situaci na Ukrajině
14) Různé
15) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Zpráva předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k představení návrhu.
Předseda finančního výboru, Josef Zelený, seznámil ZO s jeho činností. Po celý rok 2021
byly kontrolovány pokladní doklady a faktury obce, dále byl kontrolován závěrečný účet obce
za rok 2020, poskytnuté finanční prostředky spolkům a jejich vyúčtování. Dále předseda
seznámil s výší finančních příspěvků pro spolky, které navrhuje finanční výbor zařadit do
rozpočtu na rok 2022. Výbor projednal i návrh rozpočtu na rok 2022, rozpočet je navržen jako
schodkový, s tím, že schodek bude hrazen z finančních prostředků z minulých let na ZBÚ.
Sdělil, že rozpočet je řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce a doporučil ho ke
schválení v závazných ukazatelích.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru k představení návrhu.
Předseda kontrolního výboru, Ing. Jiří Šrámek, seznámil ZO s jeho činností. Sdělil, že
kontrolní výbor v loňském roce zasedal dvakrát – 30.06.2021 a 22.12.2021. Výbor

kontroloval plnění usnesení přijatých ZO v období od 17.12.2020 do 15.12.2021 – bez
výhrad.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Projednání podaných žádostí o dotace z rozpočtu obce Kramolna na rok
2022
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s tím, že obec obdržela následující žádosti o finanční příspěvky. TJ
Sokol Kramolna 52 000,- Kč (z toho 26 tis. Kč na energie a 17 tis. Kč na antuku a 9 tis. Kč na
materiál a údržbu), SDH Kramolna 40 000,– Kč na zajištění materiálové základny a
provozuschopnosti techniky potřebné pro činnosti sboru a na sportovní činnosti družstev dětí,
žen a mužů a SDH Lhotky 45 000,- Kč na údržbu současné i historické techniky, dovybavení
zázemí sboru a hasičkou, společenskou a kulturní činnost. Podané žádosti byly projednány ve
finančním výboru, který navrhl ZO schválit finanční prostředky v této výši: TJ Sokol
Kramolna 40 000,– Kč na energie, materiál, opravy a údržbu, SDH Kramolna 40 000,– Kč a
SDH Lhotky 45 000,– Kč. Finanční výbor nejdříve kontroloval čerpání dotací z loňského roku
a podle čerpání posuzoval žádosti na rok 2022.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z
rozpočtu obce:
1. dotace pro TJ Sokol Kramolna ve výši 40 000,– Kč na úhradu energií , na materiál,
opravy a údržbu.
2. dotace pro SDH Kramolna ve výši celkem 40 000,– Kč na zajištění materiálové
základny a provozuschopnosti techniky potřebné pro činnost sboru a na sportovní činnost
družstev dětí, žen a mužů.
3. dotace pro SDH Lhotky ve výši 45 000,– Kč na údržbu požární techniky, dovybavení
zázemí sboru a hasičskou, společenskou a kulturní činnost.
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

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Projednání rozpočtu obce Kramolna na rok 2022

Zdrželi se: 0

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Návrh rozpočtu obce Kramolna na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce i na
elektronické úřední desce od 10.02.2022 do 28.02.2022. Návrh rozpočtu MŠ Kramolna, který
předložila pí Zuzana Koubková, je zveřejněn na úřední i elektronické desce do dnešního dne a
byl schválen na zastupitelstvu 15.12.2022 ve výši 882,2 tis. Kč s tím, že 120 tis. Kč je školné
a je navrženo čerpání rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Do rozpočtu na rok 2022 je tedy
zahrnuta částka ve výši 662,2 tis. Kč. Rozpočtové provizorium bylo schváleno na zasedání
ZO dne 15.12.2022 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 jsou také do dnešního dne
vyvěšena na úřední i elektronické desce. Čelenové ZO byli s návrhem rozpočtu před jeho
vyvěšením seznámeni. Rozpočet je navržen v příjmech 17 135 950,- Kč a ve výdajích 25 635
950,- Kč, tedy jako schodkový s tím, že rozdíl ve financování 8 500 000,- Kč kryjí prostředky
z přebytku minulých let. S návrhem rozpočtu byli před jeho vyvěšením seznámeni členové
finančního výboru a nebyly podány žádné připomínky.
V návrhu rozpočtu 2022 je zahrnuto i poskytnutí finančních darů pro organizace Stacionář
Cesta Náchod ve výši 10 000,- Kč, Městská knihovna v Náchodě, ve výši 20 000,- Kč, Český
svaz včelařů z.s. ve výši 5 000,– Kč, Myslivecký spolek Lískovec, ve výši 10 000,- Kč a
žádost po sestavení návrhu podala ještě Záchranná stanice Jaroměř, která se zabývá
záchranou raněných zvířat. Je navržen dar ve výši Kč 5 000,- Kč. ZO je tedy předložen návrh
na schválení navržené výše darů a pověření starostky podpisem příslušných darovacích
smluv.
V mateřské škole vznikla havarijní situace - rozbil se sporák, který bylo nutné ihned
objednat. Byli poptání 3 dodavatelé a obec obdržela 3 nabídky. Dle směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2020 se jedná o zakázku I. kategorie. Byl vybrán
dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 78.892,- Kč s DPH, firma ŠANCE Týn nad
Vltavou s.r.o, Břehy 449, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 48204650. Proto bude nutné tedy
navýšit ještě rozpočet o tuto částku + montáž.
Zastupitelstvo obce také projednalo 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.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2) a zastupitelstvu je předkládán
upravený o 100 tis Kč. na finanční dary a sporák pro MŠ, tedy v příjmech 17 135 950 Kč a ve
výdajích 25 735 950,- Kč, financování 8 600 000,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový ve výši
příjmů 17 135 950,- Kč a výdajů 25 735 950,-, s tím, že rozdíl ve financování ve výši
8 600 000,- Kč bude kryt prostředky z přebytku minulých let. Rozpočet na rok 2022
schvaluje v závazných ukazatelích, kterými jsou zveřejněné informace v "Návrhu rozpočtu
na rok 2022".
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

Usnesení č.6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

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) Na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele do výše 200 000,– Kč
v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele
musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodněným
zvýšením příjmů. Financování (pol. 8115) lez zapojit v maximální výši 500 000,- Kč
v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva 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:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních darů na rok 2022:
a) organizaci Stacionář Cesta, z. ú., Na Vyšehradě 67, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve
výši 10 000,- Kč na provozování dopravy klientů do zařízení a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
b) organizaci Městská Knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ
64829812 ve výši 20 000,- Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
c) organizaci Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549
11 Dolní Radechová, IČ 62728016 ve výši 5 000,– Kč na zajištění léčení včelstev a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
d) organizaci Myslivecký spolek Lískovec, Starkoč 11, 547 01 Studnice, IČ 48649431,
ve výši 10 000,– Kč na spolkovou činnost a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
e) organizaci ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ, Národní 83, 551 01 Pražské předměstí
Jaroměř, IČ 67441076, ve výši 5 000,– Kč na činnost (rekonstrukce velké rozletovací
voliéry) a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

6) Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo se „Zprávou o činnosti v obecních lesích
Kramolna za rok 2021“ (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje “Zprávu o činnosti v obecních lesích Kramolna
za rok 2021“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Inventarizace proběhla řádně 31.12.2021 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 51.986,80 Kč. Všichni zastupitelé byli seznámeni s Inventarizační zprávou
za rok 2021. Zpráva je přílohou zápisu č. 4.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na dotační management na akci
„III/3036 Kramolna, silnice, chodník“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že by se v tomto roce mělo začít se stavbou chodníků
na Trubějově akce „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“. Z tohoto důvodu poptala dotační
management na tuto akci. Podle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2020 se jedná o zakázku I, kategorie. Byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou
firma Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28806123, s cenou ve
výši 45 tis. Kč bez DPH za část Kramolna a 45 tis. Kč bez DPH za část Trubějov.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na Dotační management na akci „III/3036 Kramolna, silnice,
chodník“ uchazeči firmě Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ
28806123 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9) Zrušení směrnice č. 1/2018 k věcným břemenům
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s tím, že původní směrnice č. 1/2018 neodpovídá
současnému stavu při uzavírání smluv o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci.
Současnu směrnici je proto třeba zrušit vzhledem k tomu, že se na speciální břemena vztahuje
oceňovací vyhláška (oceňování nemovitosti je prováděno v souladu se zákonem č. 151/1997
Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013
v platném znění – vyhlášky č. 488/2020 Sb.). ČEZ Distribuce se musí řídit touto oceňovací
vyhláškou, jinak se nechová jako řádný hospodář. Obec je ale vázána stávající směrnicí, která
ale není ve shodě s výše zmíněnou oceňovací vyhláškou, kterou je vázán ČEZ Distribuce.
Pokud se obec ČEZu nepřizpůsobí, blokujeme tím stavby přípojek pro vlastní občany.
Varianta zrušení naší stávající směrnice byla prokonzultována s právníkem obce jako nejlepší
momentální řešení. Protože i kdybychom chtěli po ČEZu znalecký posudek výše úhrady za
věcné břemeno zřízené na našich pozemcích, znalec bude postupovat opět v souladu s výše
zmíněnou oceňovací vyhláškou a dostaneme se na úplně stejnou cenu, jakou nám ČEZ nabízí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení směrnice č. 1/2018 k věcným
břemenům.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2 – kabelové vedení NN
v Městské Kramolně. Jedná se o rozšíření elektrické distribuční soustavy nízkého napětí
v katastrálním území Městská Kramolna, na základě žádosti o připojení nového odběratele.
Na pozemku p.č. 1516/1 se nachází stávající elektrický pilíř NN, tento pilíř bude nahrazen
novým elektrickým pilířem. Z nového elektrického pilíře bude provedeno nové zemní
kabelové vedení NN, které bude ukončeno elektrickým pilířem na pozemku nového
odběratele – rekreační objekt Kuchárovi, Náchod. Dotčené pozemky 1516/1, 1516/9, 1516/7,
k.ú. Městská Kramolna. Touto akcí tedy bude dotčen obecní pozemek 1516/9, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k.ú. Městská Kramolna. Předpokládaný rozsah

omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 72 m. Poplatek za zařízení věcného
břemen je stanoven oceňovací vyhláškou č. 488/2020 Sb. k věcným břemenům ve výši 2
100,- Kč. Návrh smlouvy je přílohou zápisu č. 5.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2 – kabelové
vedení NN na pozemku p.č. 1516/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, v k.ú. Městská Kramolna pro nového odběratele – rekreační objekt Kuchárovi,
Náchod na p.p.č. 1516/7, k.ú. Městská Kramolna, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 100,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11)

Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem.
Vzhledem k tomu, že veřejné prostranství před prodejnou Kramolna 145 není v dobré
kondici (rozbitá dlažba, schody, obrubníky, plot atd.), rozhodli zastupitelé na pracovním
zasedání o jeho úpravě. Dále bude provedena poptávka na projektanta na vypracování
projektu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Úprava veřejného prostranství před
obchodem Kramolna čp. 145“ a pověřuje starostku provedením poptávky na projektanta.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu pro
kopírovací stroje
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. května 2016 schválilo Smlouvu na zajištění
servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje s firmou ASH HB, a.s., Hradec Králové.
V současné době Firma ASC HB, a.s., informovala obec o zvýšení cen výtisku z původní
ceny 0,4 Kč za černobílou kopii na 0,48 Kč a z původní ceny 1,4 Kč na 1,58 Kč za barevnou
kopii. K navýšení cen došlo z důvodu navýšení cen papíru, logistických a skladovacích
služeb, energií, tonerů, náhradních dílů a pohonných hmot. Ceny jsou bez DPH. Zastupitelům
je tedy předkládán návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu
pro kopírovací stroje. (příloha č. 6)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění servisu a
dodávek materiálu pro kopírovací stroje ze dne 27.5.2016 s firmou ASC HB, a.s., Kladská
78, 500 03 Hradec Králové, IČ 47468793, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

13)

Stanovisko k aktuální situaci na Ukrajině

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem.
Zastupitelstvu obce je předložen návrh na odsouzení nepřijatelného aktu agrese Ruské
federace vůči Ukrajině a jejímu lidu a vyjádření podpory a solidarity. Současně je
zastupitelům předložen i návrh na schválení finančního daru ve výši 20 000,- Kč, který bude
zaslán společnosti Člověk v tísni, o.p.s. na bankovní účet č. 0093209320/0300. Člověk v tísni
již vypravil první konvoj kamionů naložených humanitární pomocí, o kterou požádali
zástupci západoukrajinského Lvova. Kamiony vezli náklad trvanlivých potravin,
hygienických potřeb, plen, spacáků, karimatek a dalšího zboží a již dorazil do Lvova. Další
tým člověka v tísni dorazil v sobotu na slovenské hranice, kde s dalšími organizacemi
zajišťuje lepší podmínky pro lidi čekající v kolonách, na místo převáží mobilní záchody nebo
připravuje zateplený stan pro děti, dále pracovníci organizují pomoc na hranicích
s Rumunskem a Moldavskem. Vzhledem k maximálnímu vytížení v současné době společnost
neposkytuje darovací smlouvy, ale poskytuje pouze potvrzení o poskytnutí daru, a to v lednu
následujícího roku, tedy v lednu 2023. Dále je zastupitelstvu předložena ke schválení
rozpočtová změna č.1/2022 – navýšení výdajů o 20 tis. Kč par. 6221 pol. 5221, bude kryto
z prostředků na běžném účtu pol. 8115.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Zastupitel J. Pařízek a J. Šrámek navrhují zvýšit hodnotu daru na 30 000,- Kč
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna odsuzuje nepřijatelný akt agrese Ruské federace vůči
Ukrajině a vyjadřuje podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 schváleno.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,Kč, který bude zaslán společnosti Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, PSČ 12000, IČ
25755277, a pověřuje starostku jeho vyřízením.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 schváleno.

14)

Různé

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

a) Havarijní pojištění cisterny MAN
Starostka informovala o uzavřeném havarijním pojištění na hasičskou cisternu MAN RZ
3H43567 od 1.3.2022 ve výši 26 369,- Kč s HASIČSKOU VZÁJEMNOU POJIŠŤOVNOU,
a.s. Římská 45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451. Bylo osloveno více pojišťoven, ale
nejvýhodnější nabídku měla HVP a.s. Zastupitelé byli informováni emailem i na pracovní
schůzce všichni souhlasili s uzavřením pojištění u této pojišťovny.

b) Ukliďme Česko
Starostka seznámila všechny přítomné s tím, že se obec přihlásila jako účastník akce
„Ukliďme Česko“. Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl
na této akce mají dobrovolníci, kteří přijdou uklidit svoji obec. Budou poskytovány pytle i
rukavice. Hlavním úklidovým dnem je sobota 2. dubna 2022. Více informací bude na
stránkách obce, úřední desce a vývěsních tabulích.

c) Sbírka pro Ukrajinu
Starostka informovala zastupitele s výzvou Obce Kramolna, kterou vyhlašuje ve
spolupráci s Regionálním ukrajinským spolkem ve Východních Čechách. V úterý dne
1.3.2022 od 7,00 do 17,00 hod. a ve středu 2.3.2022 od 7,00 do 17,30 hod. mohou občané
nosit na Obecní úřad v Kramolně prádlo, teplé oblečení, konzervy, obvazy a prášky na bolest.
Materiál bude prostřednictvím Regionálního ukrajinského spolku dopraven na hranice a
následně dál na Ukrajinu na místo určení. Dalším požadavkem je nábytek pro vybavení
ubytovny pro cca 200 lidí v prostorách Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

d) Darování sadby k vysázení mezí, vytváření remízků a osázení cest
Starostka informovala zastupitele o nabídce daru sadby k vysázení dřevin na mezích,
remízcích a kolem cest od občanského hnutí Přísaha. Jedná se o 46 ks s možností navýšení,
pokud se připojí i MŠ. Zastupitelstvu je navrženo dar přijmout.
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru dřevin k výsadbě od občanského
hnutí Přísaha, Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 13, IČ 10742409 a pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

15)

Diskuse
Paní K. Hubáčková se dotazuje na možnosti obce k ubytování obyvatel Ukrajiny.
Paní starostka a pan místostarosta odpověděli, že kraj je připraven ubytovat cca 10 tis.
prchajících lidí. Další požadavky budeme řešit operativně.
Dále se p. K. Hubáčková ptá na zrušenou směrnici, zda to nebude mít špatný dopad na
obyvatele Kramolny. Pan místostarosta a paní starostka ji ubezpečili, že schvalování
např. přípojek elektřiny a vody bude probíhat stejně jako v minulosti.
Dále se p. K. Hubáčková ptá na pokračování výstavby kanalizace. Paní starostka
odpovídá, kde konkrétně dojde k prodloužení a místy i rekonstrukce trasy kanalizace.
Tato akce se odsouhlasila z důvodu akce „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“
Pan D. Antoš se ptá, jak se vybírá odborný dozor na akcích prováděných obcí a proč se
vybere vždy zakázka s nejnižší cenou. Pan místostarosta a p. Pařízek odpovídá, že
kritériem pro výběr dodavatele je nejnižší cena.
Paní K. Hubáčková sdělila svůj názor, že je špatná úroveň provedených prací na
rekonstrukcích MŠ a prodejně potravin. Ptá se, zda ještě kromě stavebního dozoru i obec
dozoruje prováděné práce. Paní starostka a p. místostarosta upozorňují, že vybraný
stavební dozor je odpovědný za kvalitu své práce. Stavební dozor vybírá obec výběrovým
řízením. Stavební dozor chodníku a silnice III/3036 bude prováděna v součinnosti
s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,07 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh rozpočtu Obce Kramolna na rok 2022
3. Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2021
4. Inventarizační zpráva za rok 2021
5. Návrh Smlouvy u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
6. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací
stroje
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