Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXVIII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 30. března 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:03 hodin
18:41 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů

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

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ – zadávací dokumentace na stavební
práce
3) Smlouva u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro p.č. 97/5
4) I/33 Náchod, obchvat – budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – inženýrské
sítě č. vb_cet/2021/60.1/m.Kr_10001 a vb_cet/2021/41/Kram_10001
5) Různé
6) Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.03 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 22.03.2022 do 30 03.2022. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra
Pavla, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
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 „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2“ zařadit jako bod 5)
• Nový bod „Zhodnocení finančních prostředků obce“ zařadit jako bod 6)
• Nový bod „Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny“
zařadit jako bod 7)
• Nový bod „Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145“ – zpracování
projektové dokumentace“ jako bod 8)
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) Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ – zadávací dokumentace na
stavební práce
3) Smlouva u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro
p.č. 97/5
4) I/33 Náchod, obchvat – budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
inženýrské sítě č. vb_cet/2021/60.1/m.Kr_10001 a
vb_cet/2021/41/Kram_10001
5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
6) Zhodnocení finančních prostředků obce
7) Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny
8) Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145“ – zpracování
projektové dokumentace
9) Různé
10) Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ – zadávací dokumentace na
stavební práce
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo se seznámilo a projednávalo zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na
stavební práce na akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ zadávané v otevřeném
nadlimitním řízení na pracovní schůzce. Předmětem řešení je rekonstrukce silnice III/3036,
včetně řešení odvodnění, sjezdů a chodníků. V Trubějově budou vybudovány nové chodníky
od křižovatky III/3036 a III/30412 až po stávající účelovou komunikace v km 0,825. V obci
jsou nové chodníky navrženy od staničení cca 1,730 až na úroveň stávajícího chodníku v km
2,458. Nejprve bude vpravo vybudována nová BUS zastávka v jízdním pruhu. Vlevo pak
bude za křížením s místní komunikací vybudován nový BUS záliv. Samotný záliv bude
součástí silnice III/3036, je řešeno nástupiště a nový přístřešek z lehké montované konstrukce.
Od km 2,458 je pak veden stávající chodník. Ten bude kompletně zrekonstruován v celém
rozsahu, tedy až za křižovatku III/3036 a III/30413, kde jsou navrženy BUS zastávky.
Objektem SO 301 je řešeno odvodnění silnice III/3036 v části Trubějov. V současné době je
odvodnění řešeno pomocí příkopu, který bude nahrazen chodníkem. Odvodnění bude
zajištěno pomocí zatrubněného příkopu, který bude současně vsakovaní. Objektem SO 401 je
řešeno nasvícení nových míst pro přecházení. Nově instalované osvětlení bude do své správy
přebírat obec Kramolna. Pro obec Kramolna musí být akce zkolaudována včetně nabytí právní
moci nejpozději do 31.12.2023. Předpokládaná nejvýše přípustná cena veřejné zakázky je
62 014 592,00 Kč bez DPH (z toho pro zadavatele Obec Kramolna je maximální přípustná
nabídková cena 12 290 756,00 Kč bez DPH). SFDI schválil příspěvek na tuto akci v limitní
výši 9 841 599,00 Kč při současném stanovení procentuální účasti poskytnutých finančních
prostředků na celkových uznatelných nákladech ve výši 85 %.Veřejná zakázka na stavební

práce bude zadána v otevřeném nadlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Informace o veřejné zakázce bude
uveřejněna na profilu Královéhradeckého kraje. O výsledku zadávacího řízení bude pořízena
písemná zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která bude po ukončení činnosti hodnotící
komise předloženě Radě Královéhradeckého kraje. Jako člen hodnotící komise bude
jmenován zástupce obce starostka Jitka Kropáčková nebo místostarostu Ing. Bohumil Pecold.
Obec Kramolna uzavřela s Královéhradeckým krajem „Smlouvu o spolupráci“, předmětem
smlouvy je sjednání společného postupu zadavatelů a úprava vzájemných práv a povinností
smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Kramolna dne
24.5.2021, číslo usnesení XXIX/4/2021.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh zadávací dokumentace k veřejné
zakázce na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ a vyhlášení veřejné
zakázky formou otevřeného řízení §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelem je na základě Smlouvy o spolupráci
Královéhradecký kraj a Obec Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce jmenuje jako člena hodnotící komise zástupce obce Kramolna
starostku Jitku Kropáčkovou a místostarostu Ing. Bohumila Pecolda jako zástupce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby ČEZd SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro
p. č. 97/5
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodou o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro p.č.
97/5 – kabelové vedení NN na Lhotkách. Jedná se o zařízení distribuční soustavy, které se
bude nacházet na p.p.č. 210/2 v k.ú. Lhotky, na základě žádosti o připojené nového odběratele
na p.p.č. 97/5 k.ú. Lhotky z důvodu výstavby nového RD. Touto akcí bude tedy dotčen
obecní pozemek p.č. 210/2 v k.ú. Lhotky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace. Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 7,2
m2/12 bm. Poplatek za zřízení věcného břemene je stanoven ve výši 2000,-Kč. Návrh
smlouvy je přílohou zápisu č. 2
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB
14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro pč.č. 97/5 – kabelové vedení na pozemku p.č.
210/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Lhotky pro
nového odběratele – výstavba nového rodinného domu a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) I/33 Náchod, obchvat – budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
inženýrské sítě č. vb_cet/2021/60.1/m.Kr_10001 a
vb_cet/2021/41/Kram_10001
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.
vb_cet/2021/60.1/M.Kr_10001. Jedná se o smlouvu mezi společností CETIN a.s.
(oprávněný), obcí Kramolna (obtížený) a ŘSD ČR (stavebník). Oprávněný bude na pozemku
parc. č. 1470/4, parc. č. 1942/3, parc. č. 2050/1 a parc. č. 2053/4 v katastrálním území
Městská Kramolna, obci Kramolna, realizovat na základě územního rozhodnutí – rozhodnutí
o umístění stavby „I/33 Náchod, ochvat“ vydané Městským úřadem Náchod, odborem
výstavby a územního plánování dne 16.2.2016, které nabylo právní moci dne 4.4.2017,
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě metalické a optické kabely včetně
související infrastruktury pod označením „SO 462 – Přeložka DOK – TO2 km 1,880 I/33
Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna, SO 474 – Přeložka
PVSEK – TO2 km 1,860-1,890 I/33 – Kramolna“. Rozsah služebnosti je 26 m2.Služebnost
bude zřízena za úplatu, která bude v budoucí smlouvě sjednána v souladu s § 3b odst. 3
zákona č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 60 tis. Kč vč. DPH. (příloha č.
3)
Dále bylo ZO seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.
vb_cet/2021/41/Kram_10001. Jedná se o smlouvu mezi společností CETIN a.s. (oprávněný),
obcí Kramolna (obtížený) a ŘSD ČR (stavebník). Oprávněný bude na pozemku parc. č. 388/3
v katastrálním území Kramolna, obci Kramolna, realizovat na základě územního rozhodnutí –
rozhodnutí o umístění stavby „I/33 Náchod, ochvat“ vydané Městským úřadem Náchod,
odborem výstavby a územního plánování dne 16.2.2016, které nabylo právní moci dne
4.4.2017, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě metalické a optické kabely
včetně související infrastruktury pod označením „SO 462 – Přeložka DOK – TO2 km 1,880
I/33 Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna, SO 474 – Přeložka
PVSEK – TO2 km 1,860-1,890 I/33 – Kramolna“. Rozsah služebnosti je 6 m2. Služebnost
bude zřízena za úplatu, která bude v budoucí smlouvě sjednána v souladu s § 3b odst. 3
zákona č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 30 tis. Kč vč. DPH. (příloha č.
4)
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 budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. vb_cet/2021/60.1/M.Kr_10001 na pozemcích p.č. 1470/4, p.č. 1942/3, p.č.

2050/1 a p.č. 2053/4 v katastrálním území Městská Kramolna, obci Kramolna zapsaného na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště
Náchod, na realizaci podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
metalické a optické kabely včetně související infrastruktury pod označením „SO 462 –
Přeložka DOK – TO2 km 1,880 I/33 Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33
Kramolna, SO 474 – Přeložka PVSEK – TO2 km 1,860 - 1,890 I/33 Kramolna“ s firmou
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (oprávněný) a
firmou ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 (stavebník), 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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. vb_cet/2021/41/Kram_10001 na pozemku p.č. 388/3 v katastrálním území
Kramolna, obci Kramolna, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, na realizaci podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě metalické a optické kabely včetně
související infrastruktury pod označením „SO 462 – Přeložka DOK – TO2 km 1,880 I/33
Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna, SO 474 – Přeložka
PVSEK – TO2 km 1,860 - 1,890 I/33 Kramolna“ s firmou CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (oprávněný) a firmou ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ
65993390 (stavebník), a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání ZO dne 28.2.2022 byla schválena usnesením č. XXXVII/13/2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-122022775/SOBS VB/2 s jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 2 100,Kč. Je navržena revokace usnesení, protože celková jednorázová náhrada byla dle platné
vyhlášky vypočtena na 1 728,00 Kč. ČEZ Distribuce a.s. nabízí minimální částku Kč 2 000,-,
což je tento případ. Částku 2 100,00 Kč byla částka s DPH, a protože obec není plátce DPH
obdrží částku bez DPH, tedy minimální částku 2 000,00 Kč. DPH se k vypočtené částce
připočítává v případě, že je strana budoucí povinná plátcem DPH tak, aby po odvodu DPH
zbyla straně budoucí povinné finální částka dle platné vyhlášky. (příloha č. 5)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo Obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXVII/13/2022 ze dne 28.2.2022 a
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2 – kabelové vedení NN na pozemku p.č.
1516/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k.ú. Městská Kramolna
pro nového odběratele – rekreační objekt na p.p.č. 1516/7, k. ú. Městská Kramolna,
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
zástupce na základě udělené plné moci číslo evidenční PM/II – 022/2020 ze dne 19.06.2020
Jaroslav Kulička, Okružní 932, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 76512037 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je
stanovena ve výši 2 000,00 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6) Zhodnocení finančních prostředků obce
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem zhodnotit část finančních prostředků obce.
V současné době má obec uloženo 5 mil Kč na spořícím účtu s minimálním zhodnocením
0,01 %. Zastupitelům je předložen návrh na zhodnocení finančních prostředků ve výši 15
mil. Kč na terminovaný vklad u KB, kde má obec veden ZBÚ se splatností 12 měsíců,
s indexovou úrokovou sazbou 3,74 % p.a (pribor - 1.24 % p.a.) . Úrokové sazby se mohou při
uzavírání smluv nepatrně lišit.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh na zhodnocení finančních prostředků ve
výši 15 mil. Kč uložením na terminovaný vklad u KB se platností 12 měsíců,
s předpokládanou indexovou úrokovou sazbou cca 3,74 % p.a (pribor – 1,24 % p.a.) a
pověřuje starostku realizací a podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7) Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny
poplatků za komunální odpad a ze psů pro uprchlíky z Ukrajiny
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Ministerstvo financí vydalo na svých stránkách informace ohledně prominutí místních
poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině
a očekávaným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí
bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě
zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím
institutu prominutí místního poplatku. Zákon o místních poplatcích v ustanovení § 16c
vymezuje pojem „přihlášení fyzické osoby“. Tento pojem v sobě zahrnuje jak přihlášení
k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, tak ohlášení místa pobytu podle zákonů
upravujících pobyt cizinců na území ČR, azyl nebo dočasnou ochranu cizinců. Poplatková

povinnost může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především u místního
poplatku ze psů, poplatku z pobytu a poplatku za komunální odpad. V souladu s § 16b zákona
o místních poplatcích může obecní úřad, jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných zejména živelných
událostech. Za mimořádnou událost lze nepochybně považovat i příchod většího počtu
uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečných konfliktem. Zastupitelstvu je
navrženo prominout poplatek za obecní sytém odpadového hospodářství, stanovený obecně
závaznou vyhláškou č. 02/2021 a místní poplatek ze psů, stanovený obecně závaznou
vyhláškou č. 03/2019 od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prominutí místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 02/2021 uprchlíkům
přicházejícím z Ukrajiny od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prominutí místního poplatku ze psů, stanovený
obecně závaznou vyhláškou č. 03/2019 uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny od 01.01.2022
do 31.12.2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8) Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145 – zpracování
projektové dokumentace
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání zastupitelstva byla schválena usnesením č. XXXVII/14/2022 akce
„Úprava veřejného prostranství před obchodem Kramolna č. 145“ a provedení poptávky na
projektanta na vypracování projektové dokumentace. Vzhledem k předpokládané ceně nižší
než 149.999,- Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu I. kategorie. Byli osloveni
celkem tři dodavatelé. Obec obdržela celkem 3 nabídky. Nejnižší nabídku na vypracování
projektové dokumentace podal Ing. Adam Langenberger, Kramolna 231, 547 01 Náchod, IČ
04058208 s nabídkovou konečnou cenou 76 000,- Kč . Zastupitelstvu je tedy předkládán
návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeče Ing.
Adam Langenberger s konečnou nabídkovou cenou 76 000,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava

prostranství před obchodem Kramolna čp. 145“ uchazeči Ing. Adam Langenberger,
Kramolna 231, 547 01 Náchod, IČ 04058208, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

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

a) Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603405338
Starostka informovala o uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603405338 ohledně
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti se zásahem sboru dobrovolných
hasičů obce, pokud je náhradu újmy na základě obecně závazných právních předpisů povinna
poskytnou obec, nikoli jiný subjekt. Pojistné plnění v souhrnu maximálně do výši sjednaného
sublimitu 1 mil. Kč. Roční pojistné se navýšilo o 500,- Kč ročně. Zastupitelé o tomto byli
informování předem a všichni souhlasili.

b) Ukliďme Česko
Starostka informovala o akci “Ukliďme Česko“, hlavním úklidovým dnem je sobota 2.
dubna 2022. Začátek v 9.00 h, sraz na Kramolně u hasičské zbrojnice, na Lhotkách u hasičské
zbrojnice a na Trubějově u obecní knihovny. Budou poskytovány pytle i rukavice. Pokud
počasí dovolí, je naplánováno i občerstvení. Více na www stránkách obce a v obecním
zpravodaji. Přijďte si uklidit svoji obec.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10) Diskuse
Paní Hubáčková se dotazuje na další nabídky vypracování projektové dokumentace na úpravu
prostranství před obchodem Kramolna čp. 145. Paní starostka jí jmenovala další firmy, které
se přihlásily do výběrového řízení na tuto akci.
Paní Hubáčková se dále dotazuje na PD na kanalizaci, a to na finanční účast občanů.
Odpověděla paní starostka a pan místostarosta, že žadatel Obec Kramolna se bude podílet na
financování PD 65 % a občan se bude podílet 35 %. Realizace přípojek bude plně
financována občany.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,41 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro p.č. 97/5

3. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.
vb_cet/2021/60.1/M.Kr_10001
4. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. vb_cet/2021/41/Kram_10001
5. Návrh Smlouvy u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2
Zápis byl vyhotoven dne: 04.04.2022
Zapisovatel:

Ivana Zelená

dne:

04.04.2022

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel

dne:

04.04.2022

Jiří Maršík

dne:

04.04.2022

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

04.04.2022

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

04.04.2022

