Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 15. prosince 2021
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:55 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů

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

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium na rok 2022
Plán inventur
Nákup hasičské cisterny
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Rozpočet MŠ Kramolna na rok 2022
Smlouva o smlouvě budoucí darovací – realizace stavba „III/3036 Kramolna,
silnice a chodník“
Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb pro obecní knihovny
v Kramolně a v Trubějově
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
Návrh na opravu komunikace p.p.č. 271, k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú. Městská
Kramolna
Přijetí finančního daru
Návrh na schválení odměny starostce
Ceník služeb na rok 2022

14) Rozpočtové opatření
15) Různé
16) 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.
Předsedající schůze konstatovala, 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 7. 12. 2021 do 15. 12. 2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Josefem Zeleným a Lubomírem Pavlem Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Jana Pařízka, zapisovatelem
Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Jana Pařízka
a zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) 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 se nikdo
nepřihlásil kromě předsedající, která podala návrh na změnu programu:
i) Návrh na změnu programu:
•

Zařazení nového bodu Dodatek č. 3 Smlouvy č. 245 B s firmou Technické
služby Náchod, s.r.o. – nový bod č. 15)

•

Zařazení nového bodu MŠ Kramolna – úprava svahu a osazení skluzavky“ nový bod jako bod 16)

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium na rok 2022
Plán inventur
Nákup hasičské cisterny
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Rozpočet MŠ Kramolna na rok 2022
Smlouva o smlouvě budoucí darovací – realizace stavba „III/3036 Kramolna,
silnice a chodník“
Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb pro obecní knihovny
v Kramolně a v Trubějově
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
Návrh na opravu komunikace p.p.č. 271, k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú.
Městská Kramolna
Přijetí finančního daru
Návrh na schválení odměny starostce
Ceník služeb na rok 2022
Rozpočtové opatření
Dodatek č. 3 Smlouvy 245 B s firmou Technické služby Náchod, s.r.o.
MŠ Kramolna – úprava svahu a osazení skluzavky
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové provizorium na rok 2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Důvodem návrhu rozpočtového provizoria na rok 2022 je neschválení rozpočtu obce na
rok 2022 do konce roku 2021 (příloha č. 2). Starostka následně seznámila zastupitelstvo
s návrhem usnesení k tomuto bodu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2022.
V období rozpočtového provizoria bude obec hradit jen běžné pravidelně se opakující výdaje
a výdaje na činnosti spojené se státní správou. Kromě toho bude dále:
a) Hradit závazky ze smluv uzavřeních do 31. 12. předchozího roku, jejich úhrada je
plánovaná na počátek roku následujícího.
b) Zapojovat příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká
se i dotací na volby).
c) Realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, např. vratky a odvody
z dotací.

d) Realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví, výdaje
na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u nichž by prodlení způsobilo škodu (např.
platba pokut, penále). Tyto výdaje jsou bezodkladné.
e) Odešle zálohu na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola,
Kramolna ve výši 120 000,- Kč na jejich provoz do 15.1.2022.
f) Přijímat a odesílat průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci.
Výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude
dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení
rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Plán inventur
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s návrhem Plánu inventur (příloha č. 3), podle kterého se bude
provádět inventura k 31.12.2021. Bude zřízeno 9 dílčích inventarizačních komisí a 1 hlavní
inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise se zřizují za tyto oblasti: 1. katastr obce +
Kramolna 172 (OÚ), 2. mateřská škola, 3. SDH Kramolna, 4. SDH Lhotky, 5. knihovna
Trubějov, 6. Závazky, pohledávky, stavy na účtech, zásoby, ceniny, nedokončený majetek,
účty 018 až 469, podrozvahové účty, akcie, 7. pozemky, 8. Kramolna čp. 145 (obchod a byty),
9. Lhotky čp. 11 (obecní dům). Inventarizační zpráva za rok 2021 (souhrnná zpráva o průběhu
a výsledku inventarizace) bude předložena zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Nákup hasičské cisterny
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22.11.2021 usnesením č. XXXIV
účast obce Kramolna ve „Výběrovém řízení na prodej cisternové automobilové stříkačky CAS
15 MAN formou obálkové metody, které vyhlásilo Město Náchod, a pověřilo starostku
podáním nabídky maximálně do výše 2.500.000,- Kč. Zastupiteli bylo schváleno podání
nabídky ve výši 2.000.100,- Kč. Nabídka byla podána dne 24.11.2021. Dne 29.11.2021 bylo
starostce telefonicky oznámeno, že obec Kramolna vyhrála výběrové řízení na prodej
cisternové stříkačky s cenou 2.000.100,- Kč. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh smlouvy
na nákup hasičské cisterny CAS 15 MAN.(viz příloha č. 4)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly/nebyly
sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky CAS
15 MAN za cenu 2.000.100,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitelstvo se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kramolna za rok 2021, které se uskutečnilo 15.12.2021 a bylo provedeno dálkovým
způsobem. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kramolna nebyly zjištění chyby a
nedostatky (příloha č. 5).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Kramolna za rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Rozpočet MŠ Kramolna na rok 2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s tím, že obec obdržela od ředitelky Mateřské školy, Kramolna, pí
Zuzany Koubkové, návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední i
elektronické desce. Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 je ve výši 882 200,- Kč, z toho dotace od
obce činí 662 200,- Kč (příloha č. 6). Dotace je snížena o výběr školného ve výši 120 tis. Kč a
použití rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na
rok 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Smlouva o smlouvě budoucí darovací – realizace stavby III/30336
Kramolna, silnice a chodník“
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.11.2021 usnesením č. XXXIV/5/2021
schválilo záměr darování pozemku Královéhradeckému kraji. Jedná se o část pozemku p.č.st
65, k.ú. Kramolna, zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba o výměře 12 m2. Záměr byl
vyvěšen na úřední i elektronické desce od 29.11.2021 do 15.12.2021. Nyní je zastupitelstvu

předložena Smlouva o smlouvě budoucí darovací – realizace stavby-III/3036 Kramolna,
silnice a chodník (příloha č. 7). Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran v
budoucnu uzavřít darovací smlouvu za účelem umožnění realizace této stavby. Jedná se o
rekonstrukci komunikace z Trubějova do Městské Kramolny.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací –
realizace stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“, číslo stavby 34183, se Správou
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové, IČ 70947996, jejímž zřizovatele je Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8) Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb pro obecní

knihovny v Kramolně a v Trubějově
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvami o poskytování regionálních knihovnických
služeb s Městskou knihovnou v Náchodě. Jedná se o smlouvu pro Obecní knihovnu
v Kramolně (příloha č. 8) a Obecní knihovnu v Trubějově (příloha č. 9). Předmětem smlouvy
je poskytování regionálních knihovnických služeb – metodickou, poradenskou a konzultační
činnost, nabídku vzdělávání pracovníků knihovny, pomoc při zpracování statistických údajů,
pravidelné dodávání výměnných souborů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
podporu vzdělávacích , kulturních a komunitních aktivit a servis automatizovaného
knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních
knihovnických služeb s Městskou knihovnou Náchod o.p.s., evidenční číslo MK ČR: 2924,
Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812, pro Obecní knihovnu v Kramolně, evidenční
číslo MK ČR: 2919, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních
knihovnických služeb s Městskou knihovnou Náchod o.p.s., evidenční číslo MK ČR: 2924,
Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812, pro Obecní knihovnu v Trubějově, evidenční
číslo MK ČR: 5649, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

9) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů do 40 let ve výši 30 000,- Kč (příloha č. 10). Jedná se o příspěvek
na výchovu lesních porostů do 40 let věku a zřizování nových oplocenek. Finanční příspěvek
je poskytování ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Dále obec od
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 85 410,- Kč
(příloha č. 11). Jedná se o příspěvek na umělou obnovu sadbou první a zřizování nových
oplocenek. Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 30 000,- Kč poskytnutý
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 85 410,- Kč poskytnutý
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.12 bylo schváleno.

10) Návrh na opravu komunikace p.p.č. 271, k.ú. Kramolna, a p.p.č.
2054, k.ú. Městská Kramolna
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelé na pracovní schůzce projednali návrh na opravu místní komunikace p.p.č. 271,
k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054 Městská Kramolna. Místní komunikace se nachází ve středu
obce, vede kolem obecního úřadu a spojuje silnice III/3036 s páteřní obslužnou místní
komunikací na p.p.č. 2269/1. Komunikace je silně vytížena, slouží k přímé obsluze 16 RD a
je spojena s parkovací plochou OÚ. Návrh opravy komunikace počítá se sanací propadlých
míst a výměnou vrchní obrusné asfaltové vrstvy. Stávající betonové obruby a vodící pásky
budou vybourány a nahrazeny oboustranně v celé délce novou silniční obrubou. Před
pokládkou nové obrusné asfaltové vrstvy bude zkontrolována funkčnost vodovodních
armatur. Na parkovišti před OÚ bude obnoveno vodorovné dopravní značení a komunikace
bude osazena novými svislými DZ upravujícím přednosti v jízdě a zvýšený pohyb chodců.
Předpokládaná cena akce je 1,4 mil Kč s DPH. Z tohoto důvodu je navrženo podat žádost o
dotaci na opravu komunikace v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Žádost bude podána v rámci dotačního programu č. 1 Občanská vybavenost, veřejná

prostranství a infrastruktura. Výše poskytnuté dotace je v tomto případě až 50 %. Žádost si
obec zpracuje sama. Pokud obec nebude úspěšná, akce se pravděpodobně v příštím roce
neuskuteční.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr akce „Oprava místní komunikace na
p.p.č. 271, k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú. Městská Kramolna.“
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV
Královéhradeckého kraje na akci „Oprava místní komunikace na p.p.č. 271, k.ú.
Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú. Městská Kramolna“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

11) Přijetí finančního daru
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s darovací smlouvou, ve které chce dárce p. Roman
Čtvrtečka, bytem Lhotky 64, 547 01 Kramolna, darovat obci finanční dar ve výši 38 868,50
Kč. (příloha č. 12) Zastupitelé s přijetím daru souhlasí.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního daru ve výši 38 868,50 Kč od
p. Romana Čtvrtečky, bytem Lhotky 64, 547 01 Kramolna, nar. 28.01.1967, a pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

12)

Návrh na schválení odměny starostce

Starostka předala slovo zastupiteli Josefu Zelenému, aby seznámil zastupitelstvo
s návrhem, který podává místostarosta Ing. Bohumil Pecold, který nemohl se dostavit na
dnešní zasedání.
Starostka dlouhodobě, od července letošního roku, vedle svých povinností vykonává i
práce za nepřítomnou pracovnici obecního úřadu p. Hubáčkovou. Tuto práci vykonává nad
rámec své práce. Z tohoto důvodu je zastupitelům předkládán návrh na schválení mimořádné
finanční odměny starostce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:

pí starostka – sdělila, že tento bod nenavrhla na program zasedání a nebude se
k uvedenému bodu vyjadřovat a zdrží se hlasování
p. Zelený - navrhl mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč a současně sdělil, že
pokud se částka schválí, musí se schválit i odpovídající rozpočtové opatření. V tomto případě
rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým dojde k navýšení výdajů na par. 6112 pol. 5023 a
snížení výdajů na par. 6171 5011 o 50 tis. Kč. Nebudou se tedy navyšovat příjmy ani výdaje.
(příloha č. 13)
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje mimořádnou finanční odměnu starostce Jitce
Kropáčkové ve výši 50.000,- Kč za práce nad rámec vlastních povinností, v souvislosti
s výkonem práce za dlouhodobě nepřítomnou pracovnici obecního úřadu a další činnosti.
Mimořádná odměna bude vyplacena spolu s odměnou za měsíce prosinec 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Následně p. Josef Zelený předal slovo zpět starostce Jitce Kropáčkové, aby dál řídila
zasedání.

13)

Ceník služeb na rok 2022

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka přítomným přečetla návrh ceníku služeb na rok 2022 (příloha č. 14)
1) kopírování A4 jednostranně 2,00 Kč, A4 oboustranně 4,00 Kč, A3 jednostranně
5,00 Kč, A3 oboustranně 10,00 Kč.
2) výpůjčka traktoru s vlekem 800,- Kč/1 hod. (zaokrouhleno na celé čtvrthodiny
nahoru)
3) výpůjčka křovinořezu s obsluhou, sečení, štěpkování 350,- Kč za každou
započatou hodinu.
4) pronájem malé místnosti (přízemí OÚ) 50,00 Kč/1 hod.
5) prodej popelnice plast 650,- Kč, kovová 900,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Ceník služeb v obci Kramolna na rok 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Usnesení č. 18 bylo schváleno

14)

Rozpočtové opatření

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 12/2021
Obec obdržela finanční příspěvek ze SR na lesy v souvislosti s kůrovcovou kalamitou navyšují se příjmu pol. 4116, UZ 29030 o částku 139.753,- Kč a o stejnou částku se snižuje
pol. 8115 stav finančních prostředků na BÚ. Rozpočtové opatření v kompetenci starostky.
Vyvěšeno 7.12.2021. (příloha č. 15)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

15)

Dodatek č. 3 Smlouvy č. 245 B s firmou Technické služby, s.r.o.

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s dodatkem č. 3 Smlouvy č. 245 B (viz. příloha č. 16),
který zahrnuje navýšení za svoz směsného odpadu o 360,- Kč každý týden a navýšení za
vývoz 3 kontejnerů z rekreačních objektů o objemu 1 100 lit. v měsících duben – říjen o
částku 29 295, - Kč (ceny jsou bez DPH). Stále platí, že pravidelný dohodnutý svoz bude
prováděn i o všech svátcích kromě 1. ledna.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. 345 B s firmou
Technické služby Náchod, s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod, Č 25270095, a pověřuje
starostku podpisem dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno

16)

MŠ Kramolna - úprava svahu a osazení skluzavky

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele s požadavky paní ředitelky MŠ Kramolna na úpravu svahu
a osazení skluzavky. Při opravě kanalizace v loňském roce v MŠ vznikla hromada hlíny,
kterou má MŠ možnost využít na zhodnocení zahrady s umístěním venkovních prvků pro děti.
Jedná se o modelaci kopce pro skluzavku a rekonstrukci stávajících dřevěných herních prvků
se zabudováním. Z hlediska lepší údržby bude položen umělý koberec na připravené podloží a
dodána a instalována podesta ke skluzavce, nakonec založení parkového trávníků výsevem
plochy do 1000 m2. Předpokládaná cena byla stanovena do 200 tis. Kč. Jedná se tedy podle
směrnice obce Kramolna č. 01/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o zakázku
II. kategorie. Byli osloveni celkem 3 dodavatelé a všichni podali nabídku. Nabídku s nejnižší
cenou podala firma green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČ 28857097, ve výši
138 418,40 Kč bez DPH. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči firmě green4plan, s.r.o., Vysokov.

Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr akce „MŠ Kramolna – úprava svahu a
osazení skluzavky“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběhu nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky „MŠ Kramolna – úprava svahu a osazení skluzavky“ uchazeči
firmě green4plan, s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČ 28857097 za cenu 138 418,40 Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy nebo objednávky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno

17)

Různé

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhy.

a) Program zlepšování kvality ovzduší – finanční podpora obce
Starostka informovala zastupitele, že na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen
Časový plán obce Kramolna pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
(PZKO). Na základě informací z Ministerstva životního prostředí obec má projednat
v zastupitelstvu obce, zda bude poskytovat nějakou formu finanční podpory z vlastních
prostředků obce k výměně spalovacích zařízení, které budou muset výt od 1.9.2022 odstaveny
z provozu a zda bude poskytovat finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad
rámec pokynů výrobce. Zastupitelstvo o poskytování podpory jednalo už na pracovním
zasedání a došlo k závěru, že vzhledem k tomu, že existují dotační programy jako zelená
úsporám a kotlíkové dotace, nebude poskytovat žádnou formu finanční podpory
Návrh usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje obyvatelům obce poskytování finanční
podpory z rozpočtu obce (dotace či půjčka) k výměně spalovacích zařízení, které budou
muset být od 1.9.2022 odstaveny z provozu, a na instalaci akumulační nádoby.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

b) Platební karty
Starostka informovala zastupitele o tom, že obec má zájem zřídit od nového roku na
obecním úřadě platební terminál. Platební terminál bude na 1 rok zdarma, tedy bez poplatků,
a věříme, že se osvědčí.
Návrh usnesení č. 24

Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se zřízením platebního terminálu na Obecním
úřadě Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno

18)

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hodin.
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9. Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb pro obecní knihovnu
v Trubějově
10. Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let
11. Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let
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