Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 24. září 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

Hodina zahájení:
Hodina ukončení:

17:00 hodin
17:45 hodin

Doba přerušení zasedání:
Zasedání nebylo přerušeno
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 zastupitelů
Přítomní členové:
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík
Ing. Jiří Šrámek
Omluvení členové:
–
Neomluvení členové:
–
Ověřovatelé zápisu:
Josef Zelený, Jiří Maršík
Zapisovatel:
Jitka Kropáčková
Přítomno občanů:
Dle přiložené prezenční listiny
Hosté:
–
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Vydání změny č. 1 ÚP Kramolna
Žádost o změnu ÚP Kramolna
Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145"
Akce "Oprava Kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)"
Akce "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Různé
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17.00 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 16. 9. 2020 do 24. 9. 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 Lubomírem Pavlem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
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:
 Bod č. 8 změnit z Různé na Účelovou neinvestiční dotaci obcím na výdaje
jednotek SDH na rok 2020
 Nový bod "Účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oplocenky
Kramolna" jako bod 9)
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
Vydání změny č. 1 ÚP Kramolna
Žádost o změnu ÚP Kramolna
Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145"
Akce "Oprava Kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)"
Akce "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Účelová neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek SDH pro rok 2020
Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oplocenky Kramolna"

10) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Vydání změny č. 1 ÚP Kramolna
Předsedající v úvodu k tomuto bodu sdělil, že z důvodu možného střetu zájmů, kde jedním
z žadatelů o změnu ÚP je jeho příbuzný, se zdrží hlasování a následně vyzval starostku, jako
navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod (dále jen „pořizovatel“)
předkládá v souladu s § 54 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Kramolna návrh na vydání
Změny č. 1 územního plánu Kramolna s jeho odůvodněním současně navrhuje zastupitelstvu
obce přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s §
35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1) se seznámilo s předloženým návrhem Změny č.1 ÚP Kramolna a jeho odůvodněním,
2) souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání Změny č. 1 ÚP Kramolna a bere na
vědomí stanovisko krajského úřadu,
3) ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚP Kramolna
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
4) vydává „Změnu č. 1 územního plánu Kramolna“ formou opatření obecné povahy
K jednotlivým bodům návrhu usnesení bylo sděleno následující:
Ad 1) Seznámení s předloženým návrhem Změny č. 1 ÚP Kramolna a jeho
odůvodněním
ZO Kramolna schválilo pořízení "Změny č. 1 ÚP Kramolna" dne 1.8.2018 usnesením č.
XXXIV/12 a "Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna dne 29.5.2019 usnesením č. VIII/9/2019 v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon). Zpracovatelem Změny č. 1 ÚP Kramolna je firma REGIO, projektový
ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové.
Schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Kramolna bylo v rozsahu návrhů podaných žadateli Jan
Véle, Trubějov 59, Kramolna a Pavel Pecold, Kramolna 5, Kramolna, za podmínky, že
náklady na pořízení změny územního plánu uhradí v plné výši a rovným dílem oba žadatelé.
Ad 2) Souhlas s vyhodnocením výsledků projednávání Změny č. 1 ÚP Kramolna a vzetí
na vědomí stanoviska krajského úřadu

Zastupitelům obce byla zaslána všechna stanoviska dotčených orgánů, která se
vyjadřovala ke Změně č. 1 ÚP Kramolna. Všechna stanoviska jsou souhlasná. Vše bylo
projednáváno se zastupiteli na pracovní schůzce.
Zastupitelům obce bylo zasláno i stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke
Změně č. 1 ÚP Kramolna. KÚ KHK nemá připomínek k návrhu územně plánovací
dokumentace obce Kramolna. Je dotčeno 0,19 ha pozemků náležících do zemědělského
půdního fondu a je řešeno navrácení části zastavitelné plochy do zemědělského půdního
fondu o celkové výměře 0,19 ha.
Ad 3) Ověření, že návrh Změny č. 1 ÚP Kramolna není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
Před vydáním Změny č. 1 ÚP Kramolna zastupitelstvem obce bylo ověřeno, že Změna č.
1 ÚP Kramolna není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem (ZÚR Královéhradeckého kraje) nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu – § 54 odst. 2
stavebního zákona.
Ad 4) Vydání Změny č. 1 ÚP Kramolna formou opatření obecné povahy
Součástí Změny č. 1 ÚP Kramolna je textová část včetně odůvodnění a grafické části. Ke
Změně č. 1 ÚP Kramolna nebyly podány žádné námitky ani připomínky. V souladu s § 54
stavebního zákona pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu
s jeho odůvodněním. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 173 odst. 1) opatření
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s §
35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1) se seznámilo s předloženým návrhem Změny č.1 ÚP Kramolna a jeho odůvodněním,
2) souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání Změny č. 1 ÚP Kramolna a bere na
vědomí stanovisko krajského úřadu,
3) ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚP Kramolna
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
4) vydává „Změnu č. 1 územního plánu Kramolna“ formou opatření obecné povahy
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

3) Žádost o změnu ÚP Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o přijatých žádostech o změnu ÚP obce Kramolna od pí.
Jany Škodové, Kramolna 67, Kramolna, jedná se o pozemky p.č. 89/2 trvalý travní porost
94/3 ostatní plocha, 94/1 trvalý travní porost a 74 zahrada o celkové výměře 37 726 m2 v k.ú.
Kramolna, a od p. Jiřího Tauchmana, Jizbice 41, Náchod, jedná se o pozemky p.č. 199/1
trvalý travní porost, 209/1 trvalý travní porost a 211/9 trvalý travní porost o celkové výměře
19 179 m2 v k.ú. Trubějov. V předchozím bodě dnešního zasedání zastupitelstvo schválilo
Změnu č. 1 ÚP Kramolna. Při jejím projednávání na KÚ Královéhradeckého kraje bylo
sděleno, že z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nelze vydat souhlas se změnou
ÚP, která by znamenala rozšíření vymezených zastavitelných ploch, dokud nebude zastavěno
70–80 % zastavitelné plochy ve schváleném Územním plánu Kramolna nebo nebude
požadovaná změna kompenzována navrácením části zastavitelné plochy do zemědělského
půdního fondu, a to ve stejném rozsahu.
Z tohoto důvodu je zastupitelům předložen návrh, aby rozhodli předložené žádosti o další
změny neschvalovat. Žádosti budou založeny na obci až do rozhodnutí zastupitelstva o
provedení další změny ÚP obce Kramolna.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j.
OKRA 505/2020 pro žadatele Janu Škodovou, Kramolna 67, 547 01 Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j.
OKRA 530/2020 pro žadatele, Jiřího Tauchmana Jizbice 41, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4) Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s tím, že práce na zateplení prodejny potraviny v obci
Kramolna čp. 145 dle smlouvy o dílo ze dne 18.12.2019 budou pomalu u konce a bylo
požádáno o kolaudaci. Kontrolní dny probíhají dle potřeby, nejdéle však jednou za 14 dní.
Byly odsouhlaseny vícepráce oproti smlouvě o dílo ve výši 134 179,13 Kč bez DPH.
Zastupitelstvu je proto předkládán návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019
(příloha č. 2). Změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém
změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Došlo k výměně okna za dveře s
dvoukřídlým oknem v technické místnosti obchodu, na mezipodestě vnitřního schodiště byly
provedeny jedny vchodové dveře a k nim ocelové schodiště, čelo rampy bude oplechované,

aby nedocházelo k jeho degradaci kvůli dešťovým vodám, zároveň bylo rozhodnuto o
položení teracotové dlažby na rampě. Při dozdívání okenních výloh obchodu muselo dojít k
přeložení a upravení tras rozvodů u čtyř kusů otopných těles a dále muselo být doplněno lino
včetně soklů.
Dle smlouvy o dílo ze dne 2.6.2020 se vyměnila okna v obecních bytech, součástí
smlouvy jsou i dveře z mezipodesty, které byly rozpočtovány v rámci dotace, proto jsou
vyjmuty z rozpočtu a poníženy s nimi spojené práce – viz. cenová nabídka k realizaci za
celkovou cenu 192 372,– Kč bez DPH. Původní cena smlouvy je 224 093,– Kč bez DPH.
Proto je zastupitelstvu předložen návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě z 2.6.2020 na výměnu oken
v obecních bytech Kramolna čp. 145 (příloha č. 3).
Dále byla projednána možnost úpravy fasád a oplechování parapetů vyměněných oken k
lemování střechy v 2. NP bytů v budově prodejny č.p. 145 Kramolna – původní růžová fasáda
byla nevyhovující. Cenová nabídka k realizaci činí 40 661,– Kč bez DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
18.12.2019 na "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" s firmou Ingplan
s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 04 Velká Jesenice, IČ 63217031 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
2.6.2020 na "Výměnu oken v obecních bytech Kramolna čp. 145" s firmou Ingplan s.r.o.,
Velká Jesenice 1, 552 04 Velká Jesenice, IČ 63217031 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Akce "Oprava Kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele s tím, že práce na kapličce pokračují podle plánu. Byla
zvolena varianta pilastru s jednoduchými hlavicemi. Kamenný sokl je již vyroben, kovaný
kříž a mříže se již vyrábějí, dlažba je připravena na pokládku, šindel a pokládka šindele bude
provedena v následujícím týdnu. Zastupitelstvu je předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 6.4.2020 (příloha č. 4), jehož předmětem jsou vyčíslené méněpráce a vícepráce,
který nepřekročí 30 % pořizovací ceny. Celková cena díla tedy bude 250 031,82 Kč.
Dále byla na kontrolním dnu projednána možnost opravy okapového chodníku u kaple.
Tato oprava není součástí projektu "Oprava Kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)" a náklady
tedy nejsou součástí nákladů na opravu kaple. Zastupitelstvu je předložen rozpočet s
konečnou cenou 38 000,– Kč. Současně je předložen i návrh rozpočtového opatření č. 9/2020,
ve kterém se přesune z paragrafu 3326 pol. 5171 na paragraf 3322 pol. 5171 částka 40 000,–
Kč. Nebudou navyšovány příjmy ani výdaje, pouze se změní paragraf. Dále v rozpočtovém

opatření přijímáme dotaci od MŽP na zateplení prodejny potravin – zvyšují se příjmy ve výši
597 367,20 pol. 4216, UZ 15974, nástroj 105 zdroj 5, částka bude odvedena za ZBÚ položka
8115. Dotace je ex post, náklady ve stejné výši již byly s par. 3613 pol. 6121 , UZ 15974,
nástroj 105, zdroj 5, rozpočtovány (příloha č. 5).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 6.4.2020 na "Opravu kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)" s firmou Jan
Vítek, Olešnice 171, 549 41 Červený Kostelec, IČ 03113914 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

6) Akce "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o probíhajících pracích na úpravě veřejného
prostranství, parkovišti Kramolna. Celkem bude vybudováno 28 parkovacích míst. V
současné době se pokládá dlažba. Parkoviště bylo rozšířeno o 20 cm na hloubce. Z důvodu
nižší hloubky položeného vodovodu, než bylo uvedeno v PD, nemohly být provedeny sanační
práce. Celkový přehled více a méněprací 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. 6).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 30.7.2020 na "Úpravu veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" s firmou Alprim
s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28811470 a pověřuje starostku podpisem
dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7) Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 29. července 2020 usnesením č. XX/11/2020
schválilo další záměr prodeje nadbytečného majetku – příkopového ramene BERTI model FB
G 250 se níženou cenou o 22 % z původní ceny, tj. 51 400,– Kč, na doporučení odhadce.
Záměr byl vyvěšen od 13.8.2020 do 1.9.2020 (příloha č. 7). Nepřihlásil se však žádný
zájemce. Vzhledem k tomu, že začíná podzim, je navrženo dále rameno nenabízet a počkat na
příští rok na jarní měsíce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje nadbytečného majetku
příkopového ramene BERTI model FB G 250 dle znaleckého posudku, schváleného
usnesením č. XX/11/2020 ze dne 29.7.2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8) Účelová neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek SDH na rok 2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela informaci od HZS Královéhradeckého kraje o možnosti požádat o
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH. Jedná se o skutečně vynaložené
náklady. V našem případě se jedná o dotaci na odbornou přípravu obsluhovatele motorových
pil a na zásah jednotky SH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele ve výši 3.200,– Kč.
Starostka zmínila, že v loňském roce obec přijala na této dotaci také 3.200,– Kč. Žádost
musela být podána do 31.8.2020.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na odbornou přípravu, poskytované
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9) Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oplocenky
Kramolna"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého Kraje č. 20ZPD10–0134 na financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu s názvem "Oplocenky Kramolna" (příloha č. 8). Dotace je poskytována z
dotačního programu Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví a je určena na
zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodů napadení
kalamitním hmyzím škůdcem. Výše dotace činí 25 550,– Kč.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20ZPD10–0134 na realizaci projektu s názvem "Oplocenky
Kramolna" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10)

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.45 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.20120
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.04.2020
5. Rozpočtové opatření č. 9/2020
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2020
7. Záměr o prodeji příkopového ramene Wisconsin Yukon
8. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20ZPD10–0134
Zápis byl vyhotoven dne: 30. září 2020

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

30.9.2020

Ověřovatelé:

Josef Zelený

dne:

30.9.2020

Jiří Maršík

dne:

30.9.2020

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

30.9.2020

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

30.9.2020

