Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. I
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 19. října 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:48 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů

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

Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Lubomír Pavel,
Josef Zelený, Jiří Maršík, Bc. Kateřina Hubáčková,
Radek Novotný
_
–
Josef Zelený, Radek Novotný
Ivana Zelená
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1
písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)

8)
9)
10)
11)

Podpisové vzory příkazce operace, přezkoušel
Rozpočtová opatření
Používání soukromého vozidla pro soukromé účely
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni
s tím, že se ze zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 7. října 2022 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán).
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 10. 10. 2022 do
19. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající sdělila, že se předem vzdal své funkce zastupitele Ing. Bohumil Pecold
z důvodu neslučitelnosti funkcí. Písemnou rezignaci podal 17.10.2022 (mandát zanikl
uplynutím dne, kdy byla písemná rezignace předána starostovi). Na jeho místo nastoupil od
následujícího dne, tedy od 18.10.2022, náhradník pan Lubomír Pavel (jeho členství
v zastupitelstvu vzniká dnem následujícím po dni, v němž předchozí člen zastupitelstva obce
doručil písemnou rezignaci dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.

2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvalaa přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Josefa Zeleného, Radka Novotného,
zapisovatelem Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Josefa Zeleného, Radka
Novotného, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4) Schválení programu jednání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program jednání.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.
1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Podpisové vzory příkazce operace, přezkoušel
9) Rozpočtová opatření

10) Používání soukromého vozidla pro služební cesty
11) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

5) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem, aby jako uvolněná funkce ve smyslu § 71
zákona o obcích byla stejně jako v předchozím volebním období vykonávána pouze funkce
starosty obce.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. V rozpravě nebyly podány žádné návrhy na změnu
způsobu volby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

d) Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Pařízek
navrhl zvolit do funkce starosty dosavadní starostku, paní Jitku Kropáčkovou. Žádné další
návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí starostkou paní Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 2

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Následně nově zvolená starostka poděkovala všem voličům a členům zastupitelstva za
projevenou důvěru a přijímá tuto funkci se zodpovědností a pokorou. Zároveň poděkovala
zastupitelům, kterým skončil mandát, za jejich zodpovědnou a obětavou práci.
e) Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Starostka Jitka Kropáčková
navrhla zvolit do funkce místostarosty Jana Pařízka. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí místostarostou pana Jana Pařízka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Následně nově zvolený místostarosta poděkoval všem voličům a zastupitelům za projevenou
důvěru a slíbil vykonávat svou funkci zodpovědně a transparentně. Poděkoval i všem složkám
za jejich práci v součinnosti s Obecním úřadem.

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž
finanční výbor bude mít pět členů a kontrolní výbor tři členy.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude mít pět členů a kontrolní výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka
Jitka Kropáčková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Zeleného.
Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou finančního výboru pana Josefa Zeleného.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka
Jitka Kropáčková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Lubomíra
Pavla. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou kontrolního výboru pana Lubomíra Pavla.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan
Josef Zelený navrhl zvolit členem finančního výboru paní Helenu Nyklíčkovou, paní Ivanu
Zelenou, paní Annu Ungerovou a pana Andrea Ioele.
V rozpravě byly podány tyto návrhy: p. Novotný navrhuje zvolit členkou finančního
výboru paní Kateřinu Hubáčkovou.
Nejprve bylo hlasováno o podaném protinávrhu s tímto výsledkem:
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

2

Proti návrhu:

Návrh nebyl přijat.
Následně bylo hlasováno o předloženém návrhu.
Návrh usnesení:

4

Zdrželi se:

1

Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy finančního výboru paní Helenu Nyklíčkovou,
paní Ivanu Zelenou, paní Annu Ungerovou a pana Andrea Ioele.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 2

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan
Lubomír Pavel navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Šrámka a paní Ivanu
Tomkovou. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Šrámka a
paní Ivanu Tomkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 1

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna takto:
Neuvolněným členům zastupitelstva – předsedům výborů obce ve výši Kč 2.000,- od 20. října
2022 a neuvolněným členům zastupitelstva Kč 600,- od 20. října 2022. Za výkon funkce člena
výboru zastupitelstva se odměna neposkytuje. Předsedající navrhla též měsíční odměnu za
výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákon o obcích) ve výši
Kč 10.000,- od 20. října 2022 (příloha č. 3).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu.
V rozpravě byly podány tyto návrhy: Pan Novotný navrhuje měsíční odměnu pro
místostarostu 5 000,- Kč.
Nejprve bylo hlasováno o podaném protinávrhu s tímto výsledkem:
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 2

Proti návrhu:

4

Zdrželi se:

1

Návrh nebyl přijat.
Následně bylo hlasováno o předloženém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
v platném znění, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva – předsedům výborů ve výši Kč 2.000,- od 20. října
2022 a neuvolněným členům zastupitelstva Kč 600,- od 20. října 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti návrhu: 2

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném
znění, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce ve výši Kč 10.000,- od 20 . října 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 2

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

8) Podpisové vzory příkazce operace, přezkoušel
Předsedající navrhla pro příkazce operace starostu a z důvodu zastupitelnosti i
místostarostu, zároveň jejich podpisové vzory jako osoby odpovědné za účetní případ. Pro
přezkušování účetních dokladů předsedu finančního výboru.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podpisové vzory starosty a místostarosty,
jakožto příkazce operace a osoby odpovědné za účetní případ. Pro přezkušování účetních
dokladů schvaluje předsedu finančního výboru. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 3
ke směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření
Předsedající informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních:
a) Rozpočtové opatření č. 10/2022 (příloha č. 4)
Příjmy se navyšují o zálohu na volby ve výši 96.000,- Kč , pol. 4111 – záloha na volby do
ZO, navyšují se i výdaje par. 6115, pol. 5021 – Volby do ZO-odměny OVK+DPP (45.000
Kč) + par. 6115 pol. 5139 - Materiál na volby do ZO (3.000 Kč) + par. 6115 pol. 5169
Ostatní služby na volby do ZO (48.000 Kč), dále pak zvyšují výdaje par. 3319 pol. 5169 na
Strašidelný les(10.000 Kč) a zároveň se mění stav finančních prostředků na pol. 8115 o
10.000,- Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 11/2022 (příloha č. 5)
Navyšují se příjmy na pol. 4116, dochází k navýšení o 119.550,- Kč – dotace na lesy, a
zároveň upravujeme pol. 8115 o tutéž částku – stav finančních prostředků na BÚ.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2022 a
11/2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10)

Používání soukromého vozidla pro služební účely

Předsedající seznámila přítomné s návrhem schválit v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. a
zák. č. 128/2000 Sb., používání soukromého vozidla paní starostky Citroën C4 Aircross,
registrační značky 7H2 9570 pro účely služebních cest a proplácení příslušných náhrad.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly podány
tyto návrhy: Zastupitel p. Novotný navrhuje ke zvážení možnost koupit služební auto pro
obec.
Zastupitelka p. Hubáčková žádá o informaci ohledně výše ročních náhrad za cestovné
starostky.
Na oba dotazy odpověděla starostka p. Kropáčková. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje používání soukromého vozidla Citroën C4
Aircross, registrační značky 7H2 9570 pro účely služebních cest a proplácení příslušných
náhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

11)

Diskuse

Zastupitel p. Novotný poděkoval voličům za zvolení a slíbil, že jako zastupitel bude
prosazovat vše, co povede ke zlepšení života v obci.
Zastupitelka p. Hubáčková navrhuje plánovat akce na rok, také plánovat možné dotace a
s p. Novotným žádají starostku a ostatní zastupitele o informace k akcím v obci, aby mohli
informovat své voliče
Pan Pecold k tomu připomněl, že má obec schválený a zveřejněný Strategický plán
rozvoje obce 2016 - 2026.
Zastupitelka p. Hubáčková není spokojena s jeho zpracováním – je podle ní nicneříkající,
mohl by se aplikovat na kteroukoli obec
Zastupitel p. Novotný má dotaz ke kácení stromů na Trubějově, stromy leží na silnici a
znemožňují průjezd.
Odpověděla paní starostka. Akci provádí firma Eurovia CS a.s. 20. října se koná kontrolní
den. Starostka vznese připomínky.
Místostarosta p. Pařízek sdělil, že osobně požádal Údržbu silnic a.s., která provádí kácení
stromů, aby při štěpkování odpadního dřeva zahájili práce na Trubějově, kde je
průjezdnost nejhorší.
Zastupitel p. Novotný vznesl připomínku ke stavebnímu dozoru, který vykonává Ing.
Vaněčková, technik Údržby silnic a.s.

Paní starostka sdělila, že bude na jednáních kontrolních dnů prosazovat průjezdnost
alespoň jednoho pruhu silnice, ale nelze vyloučit i dočasnou úplnou uzavírku. Jednání se
uskuteční i s Policií ČR a bude se jednat o průjezdnost silnice. Práce na opravě silnice
III/3036 budou zahájeny dle informací v březnu 2023. Do té doby proběhnou jednání, na
kterých bude Obec Kramolna informována o průběhu oprav včetně případné částečné,
nebo úplné uzavírky.
Zastupitelka p. Hubáčková žádá o vysvětlení, proč nejsou v projektu zahrnuty
bezpečnostní prvky, např. vyhýbací ostrůvky.
Starostka odpověděla, že navrhne informativní radar.
Zastupitelka p. Hubáčková žádá o průjezdový radar z důvodu bezpečnosti dětí na silnici.
Starostka odpověděla, že o průjezdovém radaru rozhoduje Město Náchod. Jednání byla už
zahájena, ale obec čeká na vyjádření Města Náchod. Město Náchod rozhodne, kdy
proběhnou jednání, kde budou předloženy i cenové nabídky.
Zastupitelka p. Hubáčková žádá o úpravu větví stromů u autobusové zastávky Kramolna,
směr Lhotky z důvodu bezpečnosti dětí.
Zastupitel p. Novotný připomněl záměr uzavřít smlouvu, týkající se služeb Městské
Policie pro obec Kramolnu.
Starostka odpověděla, že před volbami bylo starostovi Města Náchoda doporučeno řešit
toto až po volbách. Zároveň starostka navrhuje jednat s Městskou Policií i v okolních
městech, např. v Červeném Kostelci, nebo v České Skalici.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:48 hodin.

Přílohy
1. Prezenční listina
2. Rezignace na mandát zastupitele
3. Slib zastupitelů
4. Měsíční odměny členů ZO Kramolna
5. Rozpočtové opatření č. 10
6. Rozpočtové opatření č. 11
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