Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXIV.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 30. 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
18:20 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů

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

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Královéhradeckým krajem – „III/3036
Kramolna, silnice, chodník“
3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Dětská hřiště v obci Kramolna +
přidružené části“
4) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
na rok 2020
5) Rozpočtové opatření

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 23. 11. 2020 do 30. 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 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 Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra
Pavla, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:
• Nový bod „TJ Sokol Kramolna – žádost o změnu smlouvy č. PO2/2020“ jako
bod 6)
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) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Královéhradeckým krajem – „III/3036
Kramolna, silnice, chodník
3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Dětská hřiště v obci Kramolna +
přidružené části“
4) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
obcí na rok 2020
5) Rozpočtové opatření
6) TJ Sokol Kramolna – žádost o změnu smlouvy č. PO2/2020
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Královéhradeckým krajem –
III/3036 Kramolna, silnice, chodník
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Na ZO konaném dne 29.7.2020 bylo schváleno usnesením č. XX/7/2020 uzavření
Smlouvy u výpůjčce – „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, která vykonává vlastnická práva Královéhradeckého kraje. V této
smlouvě se jedná o výpůjčku pozemku pod stavbou chodníků na Trubějově, Prutech,
Kramolně a Městské Kramolně, kde se krajské pozemky nacházejí pod stavbou silnice č.
III/3036. Do výpůjčky je nutné zařadit ještě pozemky p.č. 306/8 a 369 v k.ú. Trubějov, které
jsou dotčeny stavbou. Proto je zastupitelstvu předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce č. 9/40/20/0051/Ha/N. (viz. 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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.
9/40/20/0051/Ha/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové – Plačice, IĆ 70947996, která vykonává vlastnická práva
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1. Jedná se o doplnění pozemků dotčených
stavbou chodníků na Trubějově, kterými jsou pozemkové parcely č. 306/8 a 369, oba v k.ú.
Trubějov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Dětská hřiště v obci Kramolna
+ přidružené části“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci „Dětská hřiště
v obci Kramolna + přidružené části ve výši 635 322,- Kč, které obec obdržela dne 23.11.2020
(viz příloha č. 3). Celkové náklady akce jsou 919 703,- Kč a vlastní zdroje obce tedy činí
284 381,- Kč. ZO je předkládán návrh na přijetí dotace.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí dotace ve výši 635 322,- Kč na akci
„Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části od Ministerstva pro místní rozvoj z
programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

4) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2020 (viz příloha č.4). Jedná se o skutečně vynaložené náklady na odbornou přípravu
obsluhovatele motorových pil a na zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele, v celkové výši 3 200,- Kč. ZO je předkládán návrh na přijetí dotace.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
MV-GŘ ČR prostřednictvím kraje na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020 ve výši 3.200,Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 12
Obec obdržela od MŽP 2. splátku dotace na zateplení budovy prodejny Kramolna 145 ve výši
10.696,40 Kč – pol. 4216, UZ 15974, nástroj 106, zdroj 5. Zároveň se o stejnou částku zvýšily
finanční prostředky na běžném účtu pol. 8115. Rozpočtové opatření (příloha č.5) je
v kompetenci starostky.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) TJ Sokol Kramolna – žádost o změnu smlouvy č. P02/2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
TJ Sokol Kramolna požádala o změnu bodu č. 1 smlouvy č. P02/2020 z 3.3.2020 (příloha
č.6). Jedná se o finanční příspěvek 40 tis. Kč, který TJ Sokol Kramolna obdržela v členění: 25
tis. Kč na úhradu energií (elektřina, voda) a 15 tis. Kč na materiál, opravy a údržbu.
TJ Sokol Kramolna požaduje tuto změnu výše členění příspěvku: na úhradu energií
(energie, voda) 20 tis. Kč a na materiál, opravy a údržbu také 20 tis. Kč. Důvodem je omezení
provozu a nižší odběr elektřiny kvůli koronavirovým opatřením.

ZO je předložen návrh na vyhovění představené žádosti TJ Sokol Kramolna s tím, že se
jedná o výjimku a v příštích letech bude vyžadováno dodržení čerpání dotace tak, jak bude
uvedeno ve smlouvě a schváleno zastupitelstvem.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna na základě žádosti TJ Sokol Kramolna ze dne 23.11.2020
schvaluje změnu bodu č. 1 „Smlouva č. P02/2020“ a pověřuje starostku k podpisu dodatku
č. 1 ke smlouvě č. P02/2020 ve znění:
1) Poskytovatel rozhodl usnesením č. XXIV/7/2020 ze dne 30.11.2020 o změně čerpání
dotace takto:
a) Úhrada energií (elektřina, voda) 20 000,- Kč,
b) Na materiál, opravy a údržbu 20 000,- Kč.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9/40/20/0051/Ha/N
3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části
4. Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinv. dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020
5. Rozpočtové opatření č. 12
6. Smlouva o poskytnutí dotace č. P02/2020 z 3.3.2020 a návrh dodatku č. 1
Zápis byl vyhotoven dne: 2.12.2020

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

2.12.2020

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

2.12.2020

Lubomír Pavel

dne:

2.12.2020

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

2.12.2020

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

2.12.2020

