Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XX.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 29. července 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:53 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Maršík
Jana Hubáčková
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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Nemovitost čp. 11 na pozemku č. st. 16, pozemek p.č. 1, k.ú. Lhotky
Smlouva o smlouvě budoucí darovací – "III/3036 Kramolna, silnice, chodník"
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti –
"III/3036 Kramolna, silnice, chodník – veřejné osvětlení"
Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem – "III/3036 Kramolna, silnice,
chodník"
Veřejná zakázka – "Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části"
Projednání přijetí příspěvku z Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturní památky
kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)"
MŠ Kramolna – realizace projektu z OP VVV s názvem MŠ Kramolna Šablony III
Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Rozpočtové opatření
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 20. 7. 2020 do 29. 7. 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 Josefem Zeleným a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího
Maršíka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 Projednání vstupu do SMS ČR jako bod 11)
 Nový bod Projednání žádosti o dotaci " Vybavení knihovny Kramolna" jako bod
12)
 Nový bod Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna 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) Nemovitost čp. 11 na pozemku č. st. 16, pozemek p.č. 1, k.ú. Lhotky
3) Smlouva o smlouvě budoucí darovací – "III/3036 Kramolna, silnice, chodník"

4) Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti –
"III/3036 Kramolna, silnice, chodník – veřejné osvětlení"
5) Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem – "III/3036 Kramolna, silnice,
chodník"
6) Veřejná zakázka – "Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části"
7) Projednání přijetí příspěvku z Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturní
památky kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)"
8) MŠ Kramolna – realizace projektu z OP VVV s názvem MŠ Kramolna Šablony
III
9) Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
10) Rozpočtové opatření
11) Projednání vstupu do SMS ČR
12) Projednání podání žádosti o dotaci "Vybavení knihovny Kramolna"
13) Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna
14) Různé
15) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Nemovitost čp. 11 na pozemku č. st. 16, pozemek p.č. 1, k.ú. Lhotky
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce Kramolna svým usnesením č. XIX/15/2020 ze dne 24.6.2020
schválilo záměr nákupu nemovitosti čp. 11 na stav. parcele č. 16, včetně pozemku p.č. 1, vše
k. ú Lhotky a pověřilo starostku k jednání o koupi a přípravou návrhu kupní smlouvy. Záměr
byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 3.7.2020 do 29.7.2020 (viz. příloha č. 2)..
Celková kupní cena za předmět koupě je dle nabídky stávajícího majitele 1 000 000,– Kč s
podmínkou, že stávající majitel bude mít na dobu dožití právo bezplatného užívání bytu,
včetně místnosti, která bezprostředně navazuje na byt, objektu bývalých chlévů s půdou a
zahrady s přístupovou cestou (věcné břemeno dožití). V nemovitosti se tedy nachází 1 bytová
jednotka s vlastním vstupem, sál, výčep, kuchyň, vedlejší stavby jako garáž, sklady a kůlny.
Podkladem pro stanovení kupní ceny byl znalecký posudek č. 4058–22–2020 od paní V.
Kozákové z České Skalice, která je jmenovaná předsedou Krajského soudu v Hradci Králové
dne 14.5.1974, č.j. 1285 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a
která tuto nemovitost odhadla na 1 898 050,– Kč. Ocenění věcného břemene (práva
bezplatného užívání bytu a příslušenství) bylo ve znaleckém posudku stanoveno na 522 000,–
Kč. Obec si nechala zpracovat od realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. stanovení
ceny v místě obvyklé, která pro předmětnou nemovitost v obci Kramolna, část Lhotky, činí 1
800 000,– Kč.
Hlavním důvodem, proč má obec zájem na zakoupení uvedené nemovitosti, je snaha o
zachování kulturního a společenského života v této části obce. SDH Lhotky předložil obci
záměr na správu a využívání této budovy, která by měla sloužit k následujícím činnostem:
setkávání všech občanů obce, sportovní užití, pořádání kulturních akcí, výstav a jiných akcí
pořádaných obcí, volební místnost, hasičská klubovna, možnost využití prostor pro MŠ
Kramolna a mladé hasiče a také pronájem pro soukromé akce. V případě potřeby je tu i

možnost případné výstavby bytů z půdy. Aktuální stav nemovitosti nevyžaduje žádné větší
opravy, pouze bude v letošním roce třeba opravit střešní krytinu.
Pokud zastupitelstvo schválí navržené usnesení o nákupu, je potřeba schválit i
odpovídající rozpočtové opatření č. 4/2020 o navýšení výdajů na nákup nemovitosti o 1 mil.
Kč § 3613 pol. 6121, 6130 a na platby energií, opravy atd. ve výši 300 tis. Kč § 3613 pol.
5901, které se budou hradit z prostředků obce na ZBÚ pol. 8115. (příloha č. 3
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup stavební parcely č. 16 o výměře 575 m2
vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 11 stojící na st.
parcele číslo 16 v obci Lhotky a dále pozemkové parcely č. 1 o výměře 712 m2, vedené jako
zahrada, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 622 pro obec Kramolna a katastrální území
Lhotky, a to včetně povinnosti zřídit prodávajícímu věcné břemeno bezplatného doživotního
užívání bytu, jak jej doposud prodávající užívá, a další související místnosti, vše v přízemí
domu čp. 11, a dále části nemovitostí v podobě bývalého chléva včetně půdy nad bývalým
chlévem, vše v budově čp. 11 a rovněž zahrady parc. č. 1, vše v k.ú. Lhotky. Zastupitelstvo
obce Kramolna současně schvaluje uzavření předloženého návrhu Kupní smlouvy a
pověřuje starostku jejím podpisem. Celková kupní cenu je 1 000 000,– Kč.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
V 18.15 hodin se omluvil a odešel z jednání zastupitel. p. Jan Pařízek

3) Smlouva o smlouvě budoucí darovací – "III/3036 Kramolna, silnice
chodník"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s tím, že na minulém zasedání byl schválen záměr darování pozemků
Královéhradeckému kraji usnesením č. XIX/7/2020 Jedná se o části těchto pozemků_
pozemek p.č. 316/3, ostatní plocha, neplodná půda, výměra 33 m2, pozemek p.č. 367/3,
ostatní plocha, silnice, výměra 20 m2 vše v k.ú. Trubějov, pozemek p.č. 1470/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, výměra 3 m2, pozemek p.č. 1512/2, ostatní plocha, jiná plocha,
výměra 15 m2, pozemek p.č. 2055/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 26 m2, vše v
k.ú. Městská Kramolna, které budou potřeba k rekonstrukci silnice č. III/3036. Celková
výměra budoucího předmětu daru činí celkem 97 m2. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 3.7.2020 do 29.7.2020 (viz. příloha 4) Zastupitelstvu je tedy předložen
návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě darovací – "III/3036 Kramolna, silnice, chodník"

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
–"III/3036 Kramolna, silnice, chodník" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti – "III/3036 Kramolna, silnice, chodník – veřejné osvětlení"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na stavbu "III/3036 Kramolna, silnice, chodník – veřejné osvětlení", č.
smlouvy 9/40/20/0158/Ha/NK Omezení užívání dle projektové dokumentace předložené ke
stavebnímu řízení se týká uložení VO příčně pod vozovku na Trubějově a Městské Kramolně
a uložení kanalizace příčně pod vozovku na Kramolně a Městské Kramolně. Součástí
smlouvy je vratná kauce ve výši 14 293,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu "III (3036 Kramolna, silnice,
chodník – veřejné osvětlení" č. 9/40/20/0158/Ha/NK 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. 6 bylo schváleno.

5) Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem – "III/3036 Kramolna,
silnice, chodník"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem
"III/3036 Kramolna, silnice, chodník". Královéhradecký kraj
přenechá za účelem výstavby Chodníku podél krajské silnice číslo III/3036 (6,730–
9,775km = 3045 bm L) a III/30413 (3,960–4,050 = 90 bm P,L), včetně následně vyvolaných
investic, realizovaných v rámci této stavby, jmenovitě veřejné osvětlení, dešťová kanalizace.
Dešťové vpusti řeší projekt rekonstrukce silnice. Pro povolení umístění vedení VO a
kanalizace v pozemku silnice je uzavřena příslušná smlouva o právu provést stavbu, která je
souhlasem s umístěním inženýrských sítí. Obec Kramolna bude mít v bezplatném užívání
části těchto pozemkových parcel: parcela č. 306/1, k.ú. Trubějov, parcela č. 276/1, k.ú.
Kramolna, p.č. 1942/2 a 2055/2 v k.ú. Městská Kramolna. Obci uzavřením smlouvy vzniká

právo užívat tyto části pozemků až do doby uskutečnění převodu pozemkové parcely do
vlastnictví obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce – "III/3036
Kramolna, silnice, chodník" s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Jedná se o stavbu
chodníků na Trubějově, Prutech a v Městské Kramolně, kde krajské pozemky se nacházejí
pod stavbou silnice č. III/3036 a III/30413.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Veřejná zakázka – "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj z Programu obnovy a rozvoje venkova 2019, dotační titul Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, která byla schválena usnesením č. II/8/2018 na
akci "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části". Bohužel v roce 2019 bylo
uspokojeno pouze 137 obcí, a obec Kramolna byla doporučena jako náhradník na 314 místě.
V červnu byl obci zaslán email z MMR, že se navýšila alokace na tuto výzvu a v letošním
roce obdržíme dotace na podaný projekt v roce 2019. Obec žádala v letošním roce znovu
(schváleno usnesením č. XI/8/2020) a je na seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace i
pro rok 2020. Budeme čekat na doručení Registrace a po zaslání všech dokladů na
ministerstvo obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. Protože má obec v rozpočtu pro rok
2020 zařazeny na tuto akci finanční prostředky, můžeme schválit zadávací dokumentaci k
výběrovému řízení na dodavatele. Zadávací dokumentaci zpracovala firma JASTA consulting
s.r.o., se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Knapovec 122 a bude celý projekt administrovat.
Předběžná předpokládaná cena díla je 844 715,– Kč bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice
obce Kramolna č. 01/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého
rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se
skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být
jmenováni i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení realizace veřejné
zakázky "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" a jmenování následujících členů
hodnotící komise: Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník), Ing.
Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník), Lubomír Pavel (člen komise), Josef
Zelený (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)

 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník)
 Lubomír Pavel (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) Projednání přijetí příspěvku z Ministerstva kultury ČR na obnovu
kulturní památky kaple Panny Marie (Sýkorova kaple)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitelstvo, že na základě podané žádosti o dotaci z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Ministerstva kultury na akci s názvem "Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova
kaple)" schválené usnesením zastupitelstva č. XVI/25/2020 bylo obci zasláno rozhodnutí
Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu této nemovité kulturní památky ve
výši 120 000,– Kč, rejstř. č. ÚSKP 26056/6–1788, k.ú. Kramolna, obec Kramolna.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na přijetí příspěvku. Kaple se v současné době již
začíná opravovat.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky – kaple Panny Marie (Sýkorova kaple), rejstř. č.. ÚSKP 26056/6–1788, k.ú.
Kramolna, obec Kramolna ve výši 120 000,– od Ministerstva kultury.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8) MŠ Kramolna – realizace projektu z OP VVV s názvem MŠ Kramolna
Šablony III
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala o žádosti ředitelky Mateřské školy, Kramolna o souhlas s realizací
projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem MŠ Kramolna
Šablony III jehož finanční částka činí 311 442,– Kč. Projekt je administrován MŠMT,
financuje jej EU. Probíhá celorepublikově a školy mohou žádat na konkrétní aktivity. MŠ
Kramolna žádá o finance na školního asistenta (v minulé vlně z těchto peněz byla hrazena
chůva – dvouleté děti) a také projektový den pro děti. Projekt je plánován od 1.12.2020 do
31.8.2022. Mateřská škola ani zřizovatel nemá žádnou spoluúčast, naopak si školka může z
těchto peněž pořídit i drobné pomůcky pro děti. Tento projekt je 3. vlnou a MŠ Kramolna se
účastnila i 1. i 2. vlny, takže již má zkušenost.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Kramolna, která je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kramolna, souhlasí s realizací projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělání, s názvem MŠ Kramolna Šablony III, který administruje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9) Prodej příkopového ramene (Wisconsin Yukon)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 17.2.2020 usnesením č. XV/23/2020 schválilo
záměr prodej nadbytečného majetku – příkopové rameno BERTI model FB G 250 dle
znaleckého posudku. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 3.7.2020 do
22.7.2020 (viz. příloha č. 5). Nepřihlásil se však žádný zájemce. Z tohoto důvodu je
zastupitelstvu předložen návrh, aby byla v souladu s doporučením odhadce snížena cena o
22% z původní ceny ramene 66.100,– Kč, tj na 51 400,– Kč, a rameno bylo znovu nabídnuto
k prodeji, Obec není plátcem DPH.
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
příkopové ho ramene BERTI model FB G 250 dle znaleckého posudku, schválený
usnesením č. XV/23/2020 a zároveň schvaluje nový záměr prodeje nadbytečného majetku
příkopového ramene BERTI model FB G 250 za cenu 51 400,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 5/2020
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o snížení daňových příjmů dle predikce MF za rok
2020 vzhledem k opatření ohledně koronaviru covid–19, snižuje se pol. 1111 daň z příjmů FO
placená plátci ve výši 374 tis. Kč, pol. 1112 daň z příjmů FO placená poplatníky ve výši 76,1
tis. Kč, pol. 1113 daň z příjmů FO srážková ve výši 130,2 tis. Kč, pol. 1121 daň z příjmů
právnických osob ve výši 870,4 tis. Kč a pol. 1211 daň z přidané hodnoty ve výši 503,1 Kč. O
celkovou částku 1 953,8 tis. Kč bude ponížena pol. 8115, stav finančních prostředků na ZBÚ.
(viz. příloha č. 6)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11)

Projednání vstupu obce do SMS ČR "

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s členskou přihláškou o vstupu obce do Sdružení místních
samospráv ČR od. 1.8. 2020. Jedná se o sdružení, které spojuje již bezmála 2000 menších
obcí, a které hájí jejich zájmy a snaží se usnadňovat jejich každodenní práci – bezplatná
poradna, pomoc při zajištění povinností vyplývajících z GDPR, bezplatné semináře, webináře
a další vzdělávací akce související se správou obce, telefonické konzultace zdarma,
poradenství a pomoc s dotacemi atd. V současné době svaz pomohl zachránit miliardy pro
obce v souvislosti s pandemií covid-19. Starostka zjišťovala výši členského příspěvku, který
se skládá v současnosti z pevné částky 2 500,– Kč + 2,– Kč za každého občana. Celkový roční
členský příspěvek pro obec Kramolna by tedy byl pro letošní rok ve výši cca 4 700,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vstup obce Kramolna do Sdružení místních
samospráv ČR, z.s., Nábřežní 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165 a pověřuje starostku
zasláním přihlášky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12)

Projednání podání žádosti o dotaci "Vybavení knihovny Kramolna"

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s tím, že MAS mezi Úpou a Metují zaslala obci Výzvu
MAS č. 3 k předkládání Žádosti o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na
období 2014 –2020. Termín příjmů žádostí je do 4.9.2020. Podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, jedná se o Fisch F6 s názvem PRV 06:
Rozvoj venkova. Obec zvažuje dovybavení knihovny na Kramolně – nový počítač pro
knihovnici i pro internet, regál na knihy, nábytek a koberec. Pokud bude podání žádosti
schváleno, musí se vypracovat rozpočet spolu se zadáním. Předpokládaná cena plánovaného
dovybavení je do 100 tis. Kč a dotace je 80 %.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Vybavení
knihovny Kramolna", kterou vypsala MAS Mezi Úpou a Metují z programu Rozvoj
venkova.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

13)

Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s tím, že zastupitelstvo na svém zasedání dne 27.4.2020
usnesením č. XVII/10/2020 schválilo realizaci opakované VZMR "Oprava havarijního stavu
suterénního zdiva MŠ Kramolna – nová" a na zasedání dne 27.5.2020 usnesením č.
XVIII/5/2020 rozhodlo o přidělení veřejné zakázky a uzavření smlouvy s uchazečem
Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729 za nabídkovou
cenu 489 949,04 Kč bez DPH. V průběhu stavby jsme spolu s paní ředitelkou MŠ došli k
závěru, že bude nejlépe nedělat zvýšený chodník, ale zaasfaltovat až k líci domu a v průběhu
další realizace bylo dohodnuto, že se odstraní i betonové žlabovky na protější straně a zbytek
asfaltu a provede se celý dvorní prostor v novém živičném koberci včetně nových obrubníků
podél zahrady. Novou pěknou živičnou plochu bude možné využívat i jako jednoduché
dopravní hřiště pro děti. Abychom mohli tuto zamýšlenou změnu realizovat, je třeba uzavřít
dodatek č, 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2019 na havarijní opravu kanalizace v dvorní
části MŠ Kramolna vč. dopojení k objektu MŠ ve výši 111 241,35 Kč, (viz. příloha č.9) jedná
se o živičný koberec na zbylé ploše dvora, tj. 113,5 m2 (celkem je 196 m2, v SOD z roku
2019 je 82,5 m2, zbývá 113,5 m2), koberec je v nižší jednotkové ceně, použije se provizorní
zaštěrkování z roku 2019. Dále je třeba uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
1.6.2020 na opravu havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna ve výši 95 130,15 Kč
včetně DPH, (viz. příloha č. 8) jedná se o odstranění zbytku asfaltového koberce, žlabovek a
obrubníků podél celého dvora, likvidace suti, osazení nových vodících pásků podél budovy,
obrubníků a vodících pásků podél celého dvora a odpočet dlažby a chodníku. Je tedy třeba
provést rozpočtové opatření č, 6/2020 (viz, příloha č. 7), navýšit výdaje na par. 3111, pol.
5171 o 290 tis. Kč, tyto výdaje se vezmou z běžného účtu, z pol. 8115
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 2 o navýšení ceny díla o 111 241,35
Kč s DPH za provedené práce ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.11.2019 na opravu
kanalizace v dvorní části Mateřské školy, Kramolna s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 o navýšení ceny dílo o 95
130,15,– Kč s DPH za provedené práce ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.6.2020 na opravu
havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna" s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav
72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.

Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

14)

Různé

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

a) Chodník Kramolna, Trubějov
Starostka informovala zastupitele, že dne 13.7.2020 proběhla konzultace na SFDI ohledně
podání žádosti o dotaci na akci "III/3036 Kramolna, silnice a chodník". Žádost musí být
podána v lednu 2021. Bude se podávat jedna žádost a vzhledem k tomu, že se jedná o 2 úseky
(Kramolna, Trubějov), které nejsou souvislé, musí být v žádost řádně zdůvodněno, proč není
žádost na každý chodník zvlášť. Nejprve obec vybuduje chodník z Kramolny na Trubějov
Pruty (první úsek), na konci prvního úseku, totiž může občan bezpečně pokračovat v chůzi na
Trubějov (část Kramolny) po místní komunikaci p.č. 329/1, která zde začíná, Na tuto místní
komunikaci bude poté navazovat druhý úsek chodníku, který povede přímo do části Trubějov.
Vzhledem k tomu, že chodníky jsou finančně náročná stavba, obec je nejdříve plánuje
vybudovat v obydlených částech obce a potom by výhledově pokračovala v celkovém
propojení těchto dvou úseků při krajské komunikaci III/3036. Dalším důvodem, proč budou
zařazeny oba úseky v jedné žádosti, je smlouva s Královéhradeckým krajem o spolupráci při
rekonstrukci komunikace III/3036. Výstavba obou úseků chodníků bude probíhat současně s
rekonstrukcí této komunikace. Předpokládaná realizace je v roce 2022.
Obec plánuje ještě k podání žádosti zadat audit bezpečnosti pozemních komunikací, který
zvyšuje možnost získání dotace na realizaci projektu. Konkrétně u dotace SFDI na zvýšení
bezpečnosti dopravy – +3–5 bodů v celkovém hodnocení. Byl osloven Ing. Hynek Seiner,
auditor bezpečnosti pozemních komunikací, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a
městské inženýrství, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, který souhlasí s vypracováním
auditu za cenu obvyklou 20 tis. Kč + DPH. Pro přesnou nabídku je třeba zaslat digitálně PD.

b) Kaplička na Lhotkách
Na Lhotkách před kaplí Panny Marie jsou stále rozbité sloupky, zřejmě do nich někdo
najede autem, když se otáčí. Zastupitelstvo na pracovní schůzce projednávalo jejich výměnu.
Jedná se o cca 4 ks sloupků. Plastové sloupky se vymění za sloupky z litiny a oceli. Akci bude
provádět firma Radek Novotný z Řešetové Lhoty. Předpokládaná cena akce 25 tis. Kč bez
DPH.
c) Rekonstrukce lesní cesty Lhotky – Trubějov
Zastupitelstvo schválilo dne 19.12.2016, usnesením číslo XVII/7 zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci lesní cesty Lhotky – Trubějov projektantem Ing. Kamilem
Hronovským, Na Drahách 190, Vysoké Chvojno 533 21. Ing. Hronovský předložil
vypracovanou projektovou dokumentaci, která byla předložena zastupitelům ke schválení na
pracovní schůzce. Úsek cesty, který ústí do části obce Lhotky, významně zasahuje do
pozemku SDH Lhotky. Vhledem ke znalosti místních poměrů je zřejmé, že komunikace by
vedla v příkrém svahu. Zastupitelé pověřili starostku k jednání s projektantem k přehodnocení
celé situace a navržení jiného řešení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
.

15)

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.53 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Záměr nákupu nemovitosti na st.p.č. 16, č.p. 11 a p.p.č. 1
3. Rozpočtové opatření č. 4/2020
4. Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
5. Záměr prodeje movitého majetku – příkopové rameno
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Rozpočtové opatření č. 6
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2020
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2019
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