Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXIV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 22. listopadu 2021
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
19:00 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil Pecold,
Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík
Ing. Jiří Šrámek
–
Josef Zelený, Lubomír Pavel
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/33
Náchod – obchvat“
Smlouva o právu provést stavbu na akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
Smlouva o smlouvě budoucí darovací -realizace stavby „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“
OZV o stanovení obecního sytému odpadového hospodářství
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Plán kontroly ovzduší
Výroční zpráva MŠ Kramolna
Rozpočet MŠ Kramolna na rok 2022
Rozpočtové opatření
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok
2020
Podání nabídky na nákup hasičské cisterny
Volba do funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě
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 12. 11. 2021 do 22. 11. 2021. 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 Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Lubomíra Pavla, zapisovatelem
Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Jitka 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:
• Vyřazení bodu 9) Rozpočet MŠ Kramolna na rok 2022
• Zařazení nového bodu Schválení podání žádosti o převod pozemku z vlastnictví
státu do vlastnictví obce Kramolna – nový bod č. 9)
• Nový bod „ MAS Mezi Úpou a Metují - změna výše členských příspěvků pro obce a
města jako bod 14)
• Nový bod „Oblastní charita Náchod – žádost o příspěvek na poskytování
pečovatelské služby občanům obce na rok 2021“ jako bod 15)
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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/33 Náchod – obchvat“

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Smlouva o právu provést stavbu na akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
Smlouva o smlouvě budoucí darovací -realizace stavby „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“
OZV o stanovení obecního sytému odpadového hospodářství
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Plán kontroly ovzduší
Výroční zpráva MŠ Kramolna
Schválení podání žádosti o převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví obce
Kramolna
Rozpočtové opatření
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok
2020
Podání nabídky na nákup hasičské cisterny
Volba do funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě
MAS Mezi Úpou a Metují - změna výše členských příspěvků pro obce a města
Oblastní charita Náchod – žádost o příspěvek na poskytování pečovatelské služby
občanům obce na rok 2021
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/33 Náchod – obchvat“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Společnost SATRA, spol. s.r.o, zaslala obci na projednání návrh SMLOUVY o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod – obchvat“ č. č. ŘSD:
37100-m-218/21. (příloha č. 2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve
vlastnictví obce Kramolna a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci
odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci stavby. Úpravy budou provedeny v takovém
rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy
následujících stavebních objektů:
SO 141 Přeložka cesty v km 1,550 I/33 vlevo - jedná se o úpravu trasy stávající přístupové
cesty k zahrádkářské kolonii v k.ú. Kramolna. V nové trase bude trasa přístupové cesty napojena
na silnici SO 122 spojující obec Kramolna s novou trasou obchvatu I/33 (SO 102).
SO 162 Přístupy na pozemky k.ú. Kramolna a Městská Kramolna – stavební objekt SO 162
řeší přístupy na pozemky k.ú. Kramolna a Městská Kramolna. Stávající přístupové cesty budou
přerušeny přeložkou silnice I/33. Stavební objekt sestává ze dvou samostatných přeložek cest.
Jedná se o lesní cestu ve staničení km 1,445 silnice I/33 (Trasa A). Dále se jedná o polní cestu ve
staničení km 1,8000silnice I/33 (TRASA B)
SO 322 – Přeložka kanalizace DN 300 km 1,785 I/33 – stávající kanalizace kříží v tomto úseku
navrhovanou silnici v nevyhovujícím úhlu a v místě zářezu silnice. Z tohoto důvodu bude
přeložena krátká přeložka kanalizace. V místě křížení s vozovkou bude kanalizace uložena do
ocelové chráničky DN 600.

Obec Kramolna se zavazuje zúčastnit se předání a převzetí majetku a uplatnit při něm své
případné připomínky a námitky a stavbou dotčený majetek převzít a zajišťovat jeho následný
provoz. ŘSD se zavazuje předat stavební objekty a předat obci dokumentaci skutečného provedení
stavebních objektů a odstranit vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavebních objektů
nejpozději do 1 měsíce od převzetí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod- obchvat“ č. ŘSD: 37100-m-218/21
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, adresa Správy Pouchovská 40, Hradec Králové, IČ 65993390, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Smlouva o právu provést stavbu na akci „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o právu provést stavbu č. PRSS-NA Č.2.1/2021 –
„III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ č. 34183. (příloha č. 3) Jedná se o rekonstrukci komunikace
z Trubějova do Městské Kramolny. Investorem je Královéhradecký kraj, zástupcem investora ve
věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci je ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Termín dle harmonogramu je rok 2022 a 2023. Jedná se o dočasný
zábor na těchto pozemcích: p.č. 367/3 v k.ú. Trubějov, p.č. 284 a p.č.st. 65 v k.ú. Kramolna a p.č.
1936/2 v k.ú. Městská Kramolna. Celkem jde o dočasný zábor 53 m2. Jedná se o druhou Smlouvu o
právu provést stavbu na tuto akci.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. PRSSNa Č.2.1/2021 na stavbu č. 34183 – „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“ s Královéhradeckým
krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Smlouva o smlouvě budoucí darovací - realizace stavby „III/3036
Kramolna, silnice a chodník“
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. BDS_V2020_11, číslo stavby
34183. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran v budoucnu uzavřít darovací smlouvu
za účelem umožnění realizace stavby „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“. Jedná se o
rekonstrukci komunikace z Trubějova do Městské Kramolny. Aby obec mohla v budoucnu

bezúplatně převést pozemky na rozšíření komunikace (tvorba autobusové zastávky včetně
nástupiště), nejprve musí schválit záměr (příloha č. 4). Záměr musí být řádně vyvěšen a poté může
být schválena Smlouva o smlouvě budoucí darovací. Jedná se o pozemek p.č.st. 65 v k.ú.
Kramolna o výměře 12 m2 (autobusová zastávka). Jedná se o druhou darovací smlouvu k této
akci.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr darování pozemku Královéhradeckému kraji,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Č 70889546. Jedná se o část pozemku p.č.st.
65, zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba, o výměře 12 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství (příloha č. 5). Vyhláška bude nahrazovat OZV č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a
způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna ze
dne 13.11.2019. Důvodem nové vyhlášky je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vyhláška bude
otištěna v obecním zpravodaji a bude zveřejněna i na obecních stránkách. Vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 6). Vyhláška bude nahrazovat stávající
vyhlášku č. 2/2019 ze dne 13.11.2019. Důvodem vydání nové OZV je zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon mění maximální částku sazby, kterou
obec nesmí překročit, lhůty pro plnění ohlašovacích povinností, splatnost atd. Ve vyhlášce se mění
sazba ročního poplatku na 650 Kč na osobu, splatnost zůstává stejná do 30.4. příslušného
kalendářního roku. Vyhláška bude otištěna v obecním zpravodaji a bude zveřejněna i na obecních
stránkách. OZV nabývá účinnosti od 1.1.2022.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Plán kontroly ovzduší
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, kontaktoval obec ohledně zákona o ochraně
ovzduší. Z důvodu, že překročení imisních limitů pro benzo(a)pyren představuje vážné ohrožení
pro lidské zdraví ukládá zákon o ochraně ovzduší (§ 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně
ovzduší, v platném znění) prostřednictvím Programu zlepšení kvality ovzduší krajům a obcím
opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť (zejména nevyhovujících kotlů a topidel
na uhlí a dřevo).Obec by tedy měla mít vytvořen akční plán pro provádění opatření Programu
zlepšování kvality ovzduší (příloha č. 7), který by měl být schválen na zastupitelstvu nejpozději do
27.1.2022. Proto je zastupitelstvu tento plán předložen ke schválení. Tento bude zapracován do
akčního plánu úřadu obce s rozšířenou působností. Dále jsme byli informování, že se budou v obci
mapovat nevyhovující zdroje vytápění. Na obecních stránkách jsme k tomuto tématu zřídili sekci
praktické informace.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Časový plán obce Kramolna pro provádění opatření
Programu zlepšování kvality ovzduší.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Výroční zpráva MŠ Kramolna
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 2020/2021. Zastupitelé výroční zprávu projednali 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. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské
školy, Kramolna za školní rok 2020/2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

9) Schválení podání žádosti o převod pozemku z vlastnictví státu do
vlastnictví obce Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec byla oslovena Státním pozemkovým úřadem ohledně pozemku p.č. 301/2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace v k.ú. Trubějov, zda ho nechce do pronájmu.
Starostka navrhuje podat žádost o bezúplatný převod na obec. V tomto duchu již komunikovala
s úřadem a je třeba nejprve schválit žádost o převod pozemku p.č. 301/2v k.ú. Trubějov
z vlastnictví státu do vlastnictví obce Kramolna. Pozemek slouží jako komunikace, vede kolem
obecního lesa, je zařazen v pasportu místních komunikací obce a nachází se mezi obecními
komunikacemi p.č. 208/1 v k.ú. Lhotky a 328/1 v k.ú. Trubějov. Komunikaci využívají občané naší
obce jako spojnici mezi částmi obce Lhotky a Trubějov, dále ji využívá ZD Žernov. Obec tuto
komunikaci udržuje a opravuje, provádí i zimní údržbu.
p. Pecold – doplnil, že mít pozemek v majetku obce, je důležité i kvůli případnému čerpání
dotací na údržbu komunikace
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.
301/2 v k.ú. Trubějov z vlastnictví státu (Státního pozemkového úřadu ČR) do vlastnictví obce
Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 8/2021
V tomto rozpočtovém opatření se navyšují výdaje o 1.500,- Kč par. 6320, pol. 5163, jelikož došlo
ke zdražení všech pojistných smluv, které obec platí, na druhé straně se snižuje pol. 8115 - stav
fin. prostředků na BÚ. Dále se navyšují a příjmy i výdaje o částku 51 030,- Kč, příjmy par. 3111 pol.
2229 a výdaje 3111, pol. 5909, jedná se o odvod nevyčerpaných finančních prostředků. MŠ odvádí
finanční prostředky přes zřizovatele na KÚ KHK, který přepošle na MŠMT. Rozpočtové opatření je
v kompetenci starostky. (viz. příloha č. 8)
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Jedná se o opravu předešlého rozpočtového opatření č. 8/2021. Nenavyšují se příjmy ani výdaje,
pouze se musí opravit o nástroje a zdroje (finanční prostředky EU a SR) a dále ve výdajích opravit
par. 6402 a pol. 5364. Rozpočtové opatření je v kompetenci starostky (příloha č. 9 )
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření 8/2021 a 9/2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela od Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2020“ ve výši 139 753,- Kč. Jedná se o příspěvek na škodu vzniklou v roce
2020 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v nestátních lesích mimo území parků a
jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu.
Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 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. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na „Zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020“ ve výši 139 753,- Kč poskytnutý
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12)

Podání nabídky na nákup hasičské cisterny

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele o zveřejněném záměru prodeje cisternové automobilové
stříkačky na stránkách Města Náchoda. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku CAS 15
MAN s nástavbou, rok výroby 2007, platnost STK do 6.8.2022. Minimální vyvolávací cena je
1.836.780,- Kč s DPH. Prodej bude uskutečněn pouze nejvyšší a nejvýhodnější nabídce. Ukončení
přihlášek do výběrového řízení je 25.11.2021 do 10.00 hod. Oznámení zájemci, který se umístí na
prvním místě, bude do 3 dnů po otevření obálek.
Obec v letošním roce prodala hasičskou cisternu Š RT 706 z důvodu rozbitého motoru. Jeho
oprava převyšovala tržní cenu cisterny, která byla vyrobena v roce 1963. V současné době obec
žádnou cisternu nemá, ale ráda by pořídila jinou. Proto je zastupitelstvu předložen návrh na
podání nabídky na nákup hasičské cisterny maximálně do výše 2.500.000,- Kč. Dále je třeba
schválit ještě rozpočtové opatření č. 10/2021, kterým se upraví rozpočet – navýší se výdaje par.
5512 a pol. 6123 a sníží se fin. prostředky na BÚ , pol. 8115, o částku 2,5 mil. Kč. (příloha č. 10).
Zastupitelstvu je proto předložen ke schválení návrh příslušného rozpočtového opatření č.
10/2021.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny tyto
návrhy:
p. Pecold – cisterna přijela do obce a bylo ověřeno zaparkování do garáže, je v dobrém stavu,
má najeto 15 tis. km. Souhlasí s nákupem a sděluje, že pro nabídku je třeba schválit i navrženou
maximální výši nabídkové ceny.
p. Maršík – souhlasí s nákupem, cisterna je v dobrém technickém stavu
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účast obce Kramolna ve „Výběrovém řízení na
prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 15 MAN formou obálkové metody“ a pověřuje
starostku podáním nabídky maximálně do výše 2.500.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13)

Volba do funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Jako přísedící u Okresního soudu v Náchodě byl 27.12.2017 zvolen zastupitelstvem obce p.
Miroslav Vávra, bytem Kramolna 135. Vzhledem k tomu, že mu končí mandát k výkonu funkce
přísedícího u okresních soudu, obrátil se na obec Okresní soud v Náchodě s žádostí o opětovnou
volbu tohoto kandidáta do funkce přísedícího na další období (na dobu 4 let). Pan Vávra ve funkci
přísedícího tedy již působí, vykonává ji řádně, splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon
této funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovil souhlas.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě pana
Miroslava Vávru, nar. 17.3.1942, bytem Kramolna 153, 547 01 Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

14) MAS Mezi Úpou a Metují – změna výše členských příspěvků pro obce
a města
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
MAS Mezi Úpou a Metují požádala obec o odhlasování změny výše členských příspěvků pro obce a
města (žádost byla zaslána e-mailem). Od roku 2022 navrhují stanovení členských příspěvků pro
obce a města, které jsou členy MAS, na částku 10,- Kč za obyvatele ročně. Změna výše členských
příspěvků je nevyhnutelná z důvodu nutnosti pokrytí financování 5 % spoluúčasti na režijních
nákladech MAS. Obce, které nejsou členy MAS, ale spadají do území MAS byly o tento příspěvek

požádáni také, a to formou daru. Do letošního roku obec platila příspěvek ve výši 1 000,- Kč ročně.
Příspěvek se bude platit každoročně, počínaje rokem 2022.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se stanovením členských příspěvků pro obce a města,
které jsou členy MAS Mezi Úpou a Metují , z.s., TGM 80, 552 03 Česká Skalice, IČ 21713391, ve
výši 10,- Kč za obyvatele na rok, počínaje rokem 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

15) Oblastní charita Náchod – žádost o příspěvek na poskytování
pečovatelské služby občanům obce na rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec obdržela žádost o příspěvek na poskytování pečovatelské služby od Oblastní charity
Náchod, která zajišťuje spoluobčanům naší obce pečovatelskou službu. Financování této služby
probíhá tak, že celkové náklady jsou kryty částečně z dotací MPSV a kraje, částečně samotnými
klienty z příspěvků na péči, který dostávají od státu a částečně finanční spoluúčastí místních
samospráv. Dosud se tyto náklady hradily z Tříkrálové sbírky, ale počet klientů neustále narůstá,
služby přibývají a prostředky na dofinancování služby nestačí. V roce 2021 pečovatelská služba
pečovala o 3 občany obce Kramolna. Celkové náklady na péči v období leden – říjen činily 92 747
Kč. Aktuálně je v naší obci pečováno o 1 klienta, celkové náklady v roce 2021 lze odhadnou na 95
až 100 tis. Kč. Dle krajského úřadu by se spoluúčast obcí měla pohybovat v rozmezí 15-20 %
celkových nákladů služby, tedy 14,2 až 20 tis. Kč. Zastupitelstvo si uvědomuje, že tato služba
umožňuje občanům, i přes jejich sníženou soběstačnost, zůstávat doma ve svém přirozeném
prostředí a je o ně postaráno, a proto je navržen finanční dar obce ve výši 20 tis. Kč. Protože tato
částku není zařazena v rozpočtu, je třeba schválit i rozpočtové opatření č. 11/2021, kde se navyšují
výdaje o 20 tis. Kč par. 4351.pol. 5223 a zároveň se o tuto částku snižují prostředky na BÚ pol.
8115. (příloha č. 11)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě
Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, IČ 46524282, a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

16)

Různé

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

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

a) Stavba III/3036 Kramolna, silnice, chodník
Obec obdržela od Údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s., „Informace o stavbách“, kde je
oznámeno, jaké stavby budou v roce 2022 realizovány Královéhradeckých krajem v našem okrese.
Stavba III/3036 Kramolna, silnice, chodník bude realizována začátkem června 2022 a ukončena
v říjnu 2023. V roce 2022 realizace v Trubějově včetně chodníků, v roce 2023 Kramolna včetně
chodníků, úplná uzavírka.

b) Zpráva o uplatňování ÚP
Obec obdržela od Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, odpověď
na dotaz na zpracování „Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období“ v tomto znění:
Vzhledem k tomu, že obec vydala Změnu č. 1 ÚP Kramolna v roce 2020, nemusí se na základě
metodiky MMR v tuto chvíli pořizovat „Zprávu o uplatňování v uplynulém období“. V této době
úřad územního plánování zprávu nepořizuje, plánuje ji pořídit v roce 2024 v případě, že nebude na
základě rozhodnutí zastupitelstva v tomto období pořizována další změna územního plánu.

c) Kontrola veřejné sbírky
Na základě vyúčtování veřejné sbírky doručeného na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
dne 15.09.2021 byla provedena kontrola veřejné sbírky na pomoc obcím postiženým tornádem
v červnu 2021. Vybíralo se pokladničkami a vybraná finanční hotovost ve výši 23 591,00 Kč byla
dne 26.08.2021 vložena na bankovní účet obce Lužice. Poskytnutím příspěvku obci Lužice, splnila
obec Kramolna účel veřejné sbírky. Krajský úřad Královéhradeckého kraje schvaluje celkové
vyúčtování veřejné sbírky.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

17)

Diskuse
V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh SMLOUVY o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/33 Náchod – obchvat“
3. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu č. PRSS-NA Č.2.1/2021 – „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“ č. 34183
4. Záměr darování pozemku p.č.st. 65, zastavěná plocha a nádvoří, silnice, o výměře 12 m2
v k.ú.Kramolna
5. Návrh OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

6. Návrh OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
7. Akční plán pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
8. Rozpočtové opatření č. 8/2021
9. Rozpočtové opatření č. 9/2021
10.Rozpočtové opatření č. 10/2021
11. Rozpočtové opatření č. 11/2021

Zápis byl vyhotoven dne: 23.11.2021
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