Obec Kramolna
Zastupitelstvo obce Kramolna
Zápis č. XIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 26. června 2013, od 17.00 hodin.
Obecní úřad Kramolna
Přítomni členové zastupitelstva: Jaroslav Vlček, Josef Zelený, Ing. Tomáš Jahelka, Blanka Vávrová,
Alena Kadavá
Omluveni: Radovan Dostál, Lenka Škopová
Hosté:
Přítomno občanů: dle přiložené prezenční listiny

Program: 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
2)
Závěrečný účet za rok 2012.
3)
Smlouva o půjčce s městem Náchod
4)
MŠ a OÚ odsouhlasení smlouvy.
5)
Rozpočtové opatření 3,4
6)
Informace k VO obce
7)
Změna úředních hodin červenec – srpen
8)
Zřízení věcného břemene
9)
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin
místostarostou obce panem Josefem Zeleným. Předsedající přivítal všechny přítomné, členy
zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úředních deskách Obecního úřadu Kramolna zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.06.2013 do 26.06.2013 (příloha č. 1).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval,
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu
Kadavou a Blanku Vávrovou, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Schválení programu – předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program byl doplněn o 3 nové body: Bod 10 Smlouva výpůjční (vachta – Trubějov)
Bod 11 Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu
silničního sjezdu
Bod 12 Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu
vodárenského zdroje
Usnesení č. 1:
ZO schvaluje program schůze a schvaluje doplnění o další tři body.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu Alenu Kadavou a Blanku Vávrovou.
Zapisovatelku Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2) Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2012 byl řádně vyvěšen od 7.6.2013 do 26.6.2013 na úřední
desce i dálkovým přístupem. Součástí závěrečného účtu je výkaz FIN M-12, rozvaha za období
12/2012, výkaz zisku a ztráty za období 12/2012, příloha za období 12/2012, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2012 a návrh závěrečného účtu obce Kramolna
za rok 2012 – zpráva o hospodaření obce za rok 2012 obsahuje rozpis přijatých dotací a jejich
vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2012, neinvestiční příspěvky poskytnuté
v roce 2012, majetkoprávní úkony provedené v roce 2012 a stav majetku, pohledávek a závazků obce
k 31.12.2012. Výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2012 činí zisk 2.098.225,37 Kč. Závěr
ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2012 zní „Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“ (par. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Součástí závěrečného účtu je hospodářský výsledek MŠ Kramolna, který byl schválen ZO již
10. dubna 2013. MŠ Kramolna hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši 45.540,25 Kč. Zisk tvoří
z větší části úspora energií a vyšší výběr školného. V dubnu bylo schváleno i rozdělení finančních
prostředků do fondů – 36.400 Kč do fondu odměn a 9.140,25 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 2:
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3) Smlouva o půjčce s městem Náchod
Starosta seznámil přítomné se současnou situací ohledně smlouvy o půjčce s městem Náchod.
Na minulém zastupitelstvu se projednával dodatek smlouvy, který nebyl neschválen. Starosta jedná
s JUDr. Barešem ohledně přepracování dodatku a společného postupu s obcí Vysokov, je nutné
vyvolat jednání na MÚ Náchod.
Usnesení č. 3:
ZO souhlasí s postupem jednání ohledně půjčky s městem Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4) MŠ a OÚ odsouhlasení smlouvy
Starosta podepsal smlouvu na „Zateplení MŠ Kramolna“ a „Zateplení Obecního úřadu Kramolna“
s realizační firmou STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí. Smlouvy jsou vyvěšeny na obecních
stránkách. ZO bylo seznámeno s obsahem obou smluv.
Usnesení č. 4:
ZO bere na vědomí a dodatečně souhlasí s podpisem smluv starostou obce Kramolna
na „Zateplení MŠ Kramolna“ a „Zateplení Obecního úřadu Kramolna“ s firmou STATING
s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5) Rozpočtové opatření 3 a 4
Jedná se o rozpočtové opatření za duben a květen roku 2013.
Rozpočtové opatření č. 3 za duben 2013 – navýšení příjmů o 11.110,- Kč (příjmy odvod loterií,
poplatky za odpady bez TP, účet úrok ČNB), navýšení výdajů o 35.300,- Kč oprava hasičské zbrojnice
z přebytku min. let, další změny jsou v rámci paragrafu, také nenavyšují příjmy ani výdaje.
Rozpočtové opatření č. 4 za květen 2013 – navýšení příjmů o 18.050 ,- Kč (odvod loterií, poplatky
za odpady bez TP, úrok z účtů, z paragrafu knihovny 3314 převedena ve výdajích částka 358.800,- Kč
na paragraf pečovatelské služby 4351, z paragrafu 3639 převedena částka 1.000,- Kč na paragraf 6171,
další změny jsou v rámci paragrafu, nenavyšují příjmy ani výdaje. Rozpočtová opatření č. 3 a 4 jsou
přílohou zápisu č. 3.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce se bude také zateplovat budova OÚ je nutné zapojit do rozpočtu
částku 1,3 mil. Kč z přebytku hospodaření minulých let. Toto bude součástí rozpočtového opatření
za měsíc červen.

Usnesení č. 5:
ZO bere na vědomí a dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a 4 pro rok 2013.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6) Informace k VO obce
V loňském roce byl zadán pasport VO za účelem dotace. Obec požádala koncem roku 2012 o dotaci
Státní intervenční fond s pomocí MAS mezi Úpou a Metují. Z internetových stránek jsme se
dozvěděli, že dotace byla schválena. Zatím nedošlo k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 6:
ZO pověřuje starostu výběrem dodavatele na výběrové řízení a podpisu smlouvy s ním..
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Změna úředních hodin červenec – srpen:
Vzhledem k době dovolených ZO mění úřední hodiny Obecního úřadu obce pouze na středu.
Usnesení č. 7:
ZO souhlasí se změnou úředních hodin a to pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a 14.00 –
17.00hod.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemku č.1494/11 v K.ú.
Městská Kramolna, který je ve vlastnictví obce Kramolna. Věcné břemeno se týká distribuční
elektrizační soustavy, IZ-12-2000143, kabelového vedení NN, kabelové chráničky DVK 110
a rozpojovací skříň NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce,a.s.
Usnesení č. 8:
ZO souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene na pp.č.1494/11 v K.ú. Městská Kramolna
který je ve vlastnictví obce Kramolna. Věcné břemeno se týká distribuční elektrizační soustavy,
IZ-12-2000143, kabelového vedení Nn, kabelové chráničky DVK 110 a rozpojavací skříň NN
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

9) Smlouva výpůjční Vachta Trubějov
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou výpůjční s ZO ČSOP JARO 46/04 Jaroměř zastoupený
Jaroslavem Šípem. Účelem této smlouvy je vytvoření titulu,na jehož základě vypůjčitel ,v souladu
s funkcí pozemkových spolků upravenou směrnicí ČSOP pro pozemkové spolky vydanou podle §12
odst. 10 stanov ŠOP, zajistí náležitou ochranu předmětu výpůjčky a péči o něj, pozemek pp.č.18/3
K.ú. Trubějov výměra 2966m2. Jedná se o Vachtu na Trubějově, v současné době pozemek udržuje
JARO z Jaroměře. ZO souhlasí se smlouvou na sečení.
Usnesení č. 9:
ZO souhlasí se smlouvou výpůjční s ZO ČSOP JARO 46/04 Jaroměř zastoupený Jaroslavem
Šípem. Účelem této smlouvy je vytvoření titulu, na jehož základě vypůjčitel ,v souladu s funkcí
pozemkových spolků upravenou směrnicí ČSOP pro pozemkové spolky vydanou podle §12 odst.
10stanov ŠOP, zajistí náležitou ochranu předmětu výpůjčky a péči o něj, pozemek pp.č.18/3 k.ú.
Trubějov výměra 2966m2.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

10) Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního sjezdu
a omezení užívání nemovitosti
Jedná se o budovu čp. 13 na Trubějově, smlouva se týká sjezdu od obecního důmu čp. 13 na státní
komunikaci 3. třídy.
Usnesení č. 10:
ZO souhlasí se smlouvou ohledně sjezdu pro obecní dům čp. 13 Trubějov.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

11) Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského
vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti :
Jedná se o budovu č. 13 na Trubějově, smlouva se týká zřízení vodárenského zařízení (kanalizace)
pro čp. 13 Trubějov do vodoteče na obecním pozemku.
Usnesení č 11:
ZO souhlasí se smlouvou ohledně vodárenského zařízení pro obecní dům čp. 13 Trubějov
do vodoteče na pozemku obce.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Diskuse
a) p. Vlček – NN na žáky do Č.Kostelce
Starosta seznámil s požadavkem Města Červený Kostelec ohledně písemného stanoviska k úhradě NN
na dojíždějící žáky do ZŠ. Novela školského zákona, ale ruší povinnost úhrady za dojíždějící žáky
z jiných obcí. ZO nedoporučuje uhradit neinvestiční náklady na žáky ZŠ.
Usnesení č. 12:
OU nesouhlasí s poskytováním NN na žáky do Červeného Kostelce.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

b) p.Vlček – seznámení občanů s dopisem ministra ŽP – těžba břidlicového plynu
Starosta přečetl dopis ohledně průzkumu těžby břidlicového plynu, který zaslal ministr ŽP osobně.
Obec Kramolna spadá do území pro těžbu. Pro vládu je nejdůležitější ochrana veřejných zájmů
(životního prostředí). Musí být ale věcná a právní argumentace, aby nebylo zrušeno zamítavé
stanovisko soudy. Vedení obce a ZO bude situaci ohledně břidlicového plynu sledovat.
c) odpis pohledávek poplatků ze psů a odpady 2013
Odpis pohledávky za odpady – osvobození dle OZV 21.502,- Kč, slevy studentů 4.800,- Kč. Odpis
pohledávky ze psů 2013 – 1.600,- Kč.
Usnesení č. 13:
ZO souhlasí s odpisem pohledávek poplatku za odpady pro rok 2013 ve výši 26.302,- a s odpisem
pohledávek poplatku ze psů pro rok 2013 ve výši 1.600,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Starosta seznámil ZO s výběrem firmy na opravu komunikací, jedná se o REPARE
TRUTNOV s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro

Ověřovatelé:

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Alena Kadavá

dne:

…………………….

Blanka Vávrová

dne:

…………………….

dne:

…………………….

Starosta: Jaroslav Vlček

