Zápis č. IV
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 11. května2015
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna

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

18:00 hodin
19.45 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Alena Kadavá, Jitka Kropáčková, Ladislava
Novotná, Jiří Maršík, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček.
–
–
Ladislava Novotná, Jaroslav Vlček
Irena Vítková
Dle přiložené prezenční listiny
Jiří Mach – Náchodský deník

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3
Schválení podaných žádostí o příspěvek organizacím
Uzavření smlouvy o odebírání odpadů
Uzavření pachtovní smlouvy
Uzavření smlouvy se společností Asekol a.s.
Uzavření smlouvy na poskytování internetu pro OÚ
Účast obce v místní akční skupině Mezi Úpou a Metují
Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření PO za rok 2014
Změna jednacího řádu zastupitelstva obce
Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kramolna
Žádost Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení výsadby stromků
Informace o petici za odstranění stožáru základnové stanice T-Mobile Czech republic a.s.
Uzavření darovací smlouvy na pozemek
Informace z požadovaného jednání zástupců sdružení se zastupiteli obce k problematice ÚP
Informace o přípravě oslav 600 let výročí obce
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 18.00
hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou („dále jen předsedající“). Přítomní byli seznámeni

s tím, že se 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 2. 5. 2015 do 11. 5. 2015. 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
Alenu Kadavou a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Jaroslava Vlčka, zapisovatelem
Irenu Vítkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1 :
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ladislavu Novotnou a Jaroslava
Vlčka a zapisovatelem Irenu Vítkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: O

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 nebyly sděleny žádné
návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3
3) Schválení podaných žádostí o příspěvek organizacím
4) Uzavření smlouvy o odebírání odpadů
5) Uzavření pachtovní smlouvy
6) Uzavření smlouvy se společností Asekol a.s.
7) Uzavření smlouvy na poskytování internetu pro OÚ
8) Účast obce v místní akční skupině Mezi Úpou a Metují
9) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření PO za rok 2014
10) Změna jednacího řádu zastupitelstva obce
11) Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
12) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kramolna

13) Žádost Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení výsadby stromků
14) Informace o petici za odstranění stožáru základnové stanice T-Mobile Czech republic a.s.
15) Uzavření darovací smlouvy na pozemek
16) Informace z požadovaného jednání zástupců sdružení se zastupiteli obce k problematice ÚP
17) Informace o přípravě oslav 600 let výročí obce
18) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření č. 1, 2a 3
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
představila zastupitelstvo s následujícím návrhem rozpočtového opatření č. 1 a 2:
RO č. 1 za měsíc únor 2015
Navyšují se příjmy z dětského karnevalu o dobrovolné vstupné a o doplatek za volby do ZO v roce
2014. Celkem ve výši Kč 6 320,– je odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech. Navyšují se i výdaje o Kč 5070,–, jedná se o vratku za volby do evropského
parlamentu 2014, odvedeno z účtu 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Dále se jedná o úpravu paragrafu 3421, kde se nenavyšují příjmy ani výdaje (přesun finančních
prostředků v rámci paragrafu).
RO č. 2 za měsíc březen 2015
Navyšují se příjmy i výdaje o daň z příjmu za obec za rok 2014 ve výši Kč 58.140,–. Dále se
jedná o úpravu v rámci paragrafu 3399, kde se nenavyšují příjmy ani výdaje (přesun finančních
prostředků v rámci paragrafu).
RO č. 3 za měsíc duben 2015
Jedná se o paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury, který se navýší o 2000 Kč za hudbu na
posezení s důchodci. Současně se poníží paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a
sdělovacích prostředků.
Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtová opatření číslo 1, 2 a 3.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Schválení podaných žádostí o příspěvek organizacím
V souladu se schválenými Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce byly
podány dvě žádosti. Jedná se o tyto žádosti:
1. Žádost ČSŽ Klub Kramolna – BIKRAŽE o příspěvek ve výši 20.400,- Kč. Organizace žádá o
příspěvek celkem na 5 akcí pořádaných pro občany zahrnující společenská setkání občanů,
besedy a divadelní představení pro děti i dospělé.

2. Žádost Sboru dobrovolných hasičů v Kramolně ve výši 15.000,- Kč na nákup materiálu pro
sportovní účely.
Podané žádosti byly projednány ve finančním výboru zastupitelstva. Předsedající vyzval
předsedkyni finančního výboru paní Kadavou o seznámení zastupitelstva s výsledky projednání
podaných žádostí.
Paní Kadavá přečetla zprávu z finančního výboru a sdělila, že finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvků plné výši
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících finančních příspěvků
z rozpočtu obce:
1. Příspěvek pro ČSŽ Klub Kramolna – BIKRAŽE ve výši 20.400,- Kč.
2. Příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů v Kramolně ve výši 15.000,- Kč.
Příjemce je povinen využít poskytnutý příspěvek v souladu se schválenými Zásadami poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Uzavření smlouvy o odebírání odpadů
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o odebírání odpadů. Smlouva bude uzavřena s
firmou Petr Jiroušek, Studnice 132 na odebírání papírového a železného odpadu. Konkrétně se jedná
se o tyto druhy odpadu – odpadní a obalový papír, fólie, želený šrot, barevné kovy. V současné době
již byly přistaveny do každé části obce 2 kontejnery – 1 na papír a 1 na železný odpad.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh smlouvy o odebírání odpadů mezi obcí Kramolna a
firmou Petr Jiroušek, Studnice 132 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Uzavření pachtovní smlouvy
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem pachtovní smlouvy o pachtu zemědělských pozemků číslo:
554/0152/2015 se společností AGROPROVODOV a.s., Provodov 75. Jedná o změnu názvu původní
smlouvy z nájemní a pachtovní. Mění se název Pachtýře z Agrodružstvo Provodov IČO 48171042 na
AGROPROVODOV a.s. IČO 48171042 a výše ročního pachtovného, která nově činí 6.301,Kč.Současně se ve smlouvě upřesňuje stav na skutečnost dnešní evidence pozemků. Záměr o uzavření
pachtovní smlouvy byl řádně vyvěšen na úřední desce, a to i dálkovým přístupem od 3.4.2015 do
29.4.2015,

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Pan Šimek vznesl dotaz na výši pachtovného dle původní smlouvy.
Paní starostka odpověděla, že nemá po ruce původní smlouvu, ale že pachtovné netvoří zásadní
příjem rozpočtu a navýšení minimální.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh pachtovní smlouvy o pachtu zemědělských
pozemků číslo 554/0152/2015 se společností AGROPROVODOV a.s., Provodov 75, IČO 48171042a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Uzavření smlouvy se společností Asekol a.s.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu.
Obec Kramolna se přihlásila do Grantového řízení o unifikovaný přístřešek E–domek z „Fondu
ASEKOL“ v průběhu roku 2015. Jedná se o domek, který by měl být umístěn v obci, a ve kterém by
obec shromažďovala vysloužilé elektrozařízení (velké a malé domácí spotřebiče, zařízení
informačních technologií a telekomunikační zařízení, osvětlovací zřízení, elektrické a elektronické
nástroje, hračky, vybavení pro volný čas atd.).Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení. Dále byli zastupitelé seznámeni se smlouvou o výpůjčce sběrné
nádoby E–boxu. Jedná se sběrnou nádobu, která bude umístěna na obecním úřadu a občané tam
mohou odevzdávat drobná vyřazená elektrozařízení, použité přenosné baterie a akumulátory.Smlouvy
již byly podepsány z důvodu grantového řízení a starostka žádá zastupitelstvo o jejich dodatečné
schválení. Z uzavřených smluv nevyplývá pro obec žádný finanční závazek. Společnost Asekol a.s.
bude obci platit za zajišťování zpětného odběru elektrozařízení podle platného sazebníku. Podmínkou
je že obec uspěje v grantovém řízení na E-domek.
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 zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E–boxu se společností ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Uzavření smlouvy na poskytování internetu pro OÚ
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu:
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy se společností Zdeněk Kudrnáč, Brzice 78 o
poskytování služeb internetového připojení pro obecní úřad a veřejné knihovny obce. Celková cena za
roční využívání služeb je stanovena ve výši Kč 2.200 Kč bez DPH. Což je mnohem méně než činí
dnešní stav.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb internetového
připojení se společností Zdeněk Kudrnáč, Brzice 78, IČ: 86962604 a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Účast obce v místní akční skupině Mezi Úpou a Metují
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu:
Paní starostka informovala zastupitele, že již na minulém zasedání ZO zazněl návrh, že by se obec
mohla stát členem občanského sdružení Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují. Tato MAS je
občanským sdružením s IČ 27013391, byla registrovaná 27.10.2005 a má sídlo v České Skalici,Třída
T.G.Masaryka 80.Účelem MAS je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území,
účast v programech LEADER+ a ČR, a v dalších OP.MAS propaguje myšlenku LEADER+ v regionu
(datační program EU zaměřený na podporu a rozvoj venkova), snaží se iniciovat subjekty ke
spolupráci a partnerství na konkrétních projektech. Pracuje na rozvojové strategii, která je zaměřena
na Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.Od účasti v MASby obec očekávala větší
informovanost a poradenství v oblasti dotací. Podrobnější informace o MAS lze získat např. na
http://www.meziupouametuji.cz/. Starostka proto předložila návrh, aby se obec Kramolna stala
členemobčanského sdružení Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují. Členský příspěvek je 1.000,Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Pan Šimek vznesl dotaz zda MAS zpracuje plán rozvoje obce?
Paní starostka odpověděla, že obec bude v MAS jako nováček, zatím v pozici pozorovatele.
Nabídky na plán rozvoje obce poskytují i jiné firmy.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č 9 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účast obce Kramolna v občanském sdružení Místní
akční skupina Mezi Úpou a Metují a pověřuje starostku k podání přihlášky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření PO za rok 2014
Předsedající vyzval starostku k představení návrhu.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou Mateřské školy Kramolna. Byly předloženy tyto
výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Mateřská škola hospodařila v loňském roce se
ziskem ve výši 164.726,65 Kč. Zisk tvoří z větší části úspora energie a údržby. V měsíci březnu 2015
obdržela obec žádost od ředitelky mateřské školy o převedení výsledku hospodaření za rok 2014.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s touto žádostí. Jedná se o převedení výsledku hospodaření do fondu
odměn ve výši 80.000,– Kč a do rezervního fondu ve výši 84.726,65 Kč. Po seznámení se s žádostí
zastupitelstvo obce navrhuje převod HV do fondu odměn ve výši 40 % a zbytek do rezervního fondu
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za rok 2014 a
schvaluje v souladu s § 30 § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy, Kramolna
za rok 2014 ve výši 164.726,65 Kč, a to následovně:
65.890,– Kč do fondu odměn a 98.836,65 Kč do rezervního fondu.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Změna jednacího řádu zastupitelstva obce

Předsedající seznámil přítomné s návrhem zastupitelstva obce na změnu Jednacího řádu
zastupitelstva obce. Změna spočívá v úpravě textu článku 15 odstavce č. 1, který se týká archivace
pořízeného audiozáznamu.
Nové znění odstavce č. 1 bude:
„O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený
zapisovatel a obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje
zprávy o jejich plnění a dále je pro potřeby zápisu pořizován audiozáznam, který je archivován po
dobu vyhotovení zápisu.“
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Pan Mütch vznesl dotaz, z jakého důvodu se mění jednací řád, když byl schválen na předchozím
zastupitelstvu.
Pan místostarosta odpověděl, že zastupitelstvo obce se tak rozhodlo s ohledem na §12 občanského
zákoníku s tím, že postačí archivace zvukového záznamu po dobu vyhotovení zápisu a jeho ověření
ověřovateli.
Pan Šimek vznesl připomínku k věrohodnosti zápisu, pokud nebude možné jej následně ověřit
s archivovaným záznamem.
Pan Mütch upozornil na připomínky občanů k předchozím zápisům minulého volebního období a
k jejich pozdnímu vyvěšování na internetových stránkách obce
Paní starostka uvedla, že vyvěšování dle zákona není povinné
Pan Magnusek přispěl do diskuze svými zkušenostmi zastupitele ze zasedání v Náchodě a uvedl,
že město na webu města zveřejňuje i videoarchívy z jednání zastupitelstva
Pan Šrámek konstatoval, že zastupitelé mají právo se usnést na změně jednacího řádu.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje změnu jednacího řádu zastupitelstva Kramolna v
článku 15 odstavce č. 1 v tomto znění:
„O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený
zapisovatel a obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje
zprávy o jejich plnění a dále je pro potřeby zápisu pořizován audio záznam, který je archivován po
dobu vyhotovení zápisu.“

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodej na území obce
Kramolna
Předsedající seznámil přítomné s návrhem nařízení obce č. 2/2015 o zákazu podomního a
pochůzkové prodeje na území obce Kramolna. Nařízení bylo konzultováno s Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje a po schválení návrhu nařízení zastupitelstvem bude vyhlášeno vyvěšením
na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Současně bude uveřejněno i dálkovým přístupem na
webu obce. Neprodleně po dni jeho vyhlášení bude nařízení také zasláno krajskému úřadu.
Návrh nařízení obce je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Pan Mütch vznesl dotaz, zda se uvažuje při vstupu do obce o zveřejnění vyhlášky o podomním
prodeji formou dodatkových cedulí.
Paní Kadavá uvedla, že se uvažuje o nálepkách na schránky a je možné uvažovat i zveřejnění při
vstupu do obce.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nařízení obce č. 2/2015 o zákazu podomního a
pochůzkové prodeje na území obce Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12) OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kramolna
Předsedající informoval,obec připravuje návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) o stanovení
systému sběru a třídění odpadu na obci. Vyhláška již byla konzultována s odborem kontroly
Ministerstva vnitra v Hradci Králové a po schválení návrhu vyhlášky zastupitelstvem bude vyhlášena
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Současně bude uveřejněna i dálkovým
přístupem na webu obce. Neprodleně po dni jejího vyhlášení bude vyhláška také zaslána Ministerstvu
vnitra.
Návrh OZV je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval starostku k představení
návrhu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kramolna.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13)

Žádost Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení výsadby stromků

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu:
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení výsadby 20 –
30 ks stromků – jeřábů, jírovců a jabloní za účelem zvýšení úživnosti honitby pro spárkatou zvěř na
parcele č. 1464 v k.ú. Městská Kramolna poblíž vojenského hřbitova. Jedná se o alej podél cesty vlevo
asi 2 m od komunikace cca 5 m od sebe.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení
výsadby 20–30 ks stromků na p.p.č. 1464 v k.ú. Městská Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14) Informace o petici za odstranění stožáru základnové stanice T-Mobile Czech
republic a.s.
Předsedající vyzval starostku k podání informace o petici za odstranění stožáru základnové stanice
T-Mobile Czech republic a.s.
Zastupitelé byli seznámeni s peticí žádající odstranění základnové stanice 54050 Hradec–Náchod–
Studnice na p.p.č. 160/3 v k.ú.Řešetova Lhota z důvodů obav o zdraví lidí žijících v její blízkosti.
Obec Kramolna postoupila petici v zákonné lhůtě obci Studnice, neboť stožár základnové stanice se
nachází na pozemkové parcele č. 160/3 v katastrálním území Řešetova Lhota, které spadá pod správu
obce Studnice.Svůj postup dala obec Kramolna na vědomí i p. Jiráskové, která petici podala. Starostka
obce Studnice nás informovala, že obec není kompetentní rozhodovat o odstranění stožáru základnové
stanice. Stavba stožáru byla zkolaudována v letech 2001 a veškeré lhůty k podání opravných
prostředků již uplynuly. Petice byla předána na MÚ v Náchodě, odbor výstavby.
Dále starostka informovala o dopise, který byl předán ing. J. Černému z firmy T–Mobile Czech
Republic a.s. od p. Jiráskové ohledně doplnění odpovědí z 18.2.2015. ZO obce souhlasí s bodem 1
ohledně žádosti o doložení statického výpočtu – do uvažované plochy antén a konzol 3,6 m2,
zvýšení počtu v horním dílu věže do plochy 6,0 m2, sdělení počtu antén dle IRN 142419/2013,
celkového počtu antén do 100 % vytížení statiky stožáru, doplnění schéma konstrukce odst. a), b), c),
d). Dále ZO souhlasí s bodem 2 o měření záření u nezávislé organizace s podmínkou, že bude hrazeno
firmou T–Mobile. Bod 3 – opakované měření záření, aniž by se změnila konfigurace antén nebo
vysílacích jednotek je nehospodárné. Bod 4 přemístění vysílače – obec ve své samostatné působnosti
bohužel nemůže v této záležitosti jednat. Ani MÚ Náchod není příslušný ke změně či ke zrušení
nařízení vlády č. /2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o petici za odstranění stožáru
základnové stanice T-Mobile Czech republic a.s. a podporuje požadavky uvedené v bodě 1 odst a),
b), c) a d) a bodě 2
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15)

Uzavření darovací smlouvy na pozemek

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu:
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem darovací smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Obcí
Kramolna. Předmětem smlouvy je bezplatný převod vlastnického práva k pozemku st. p. č.. 67/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trubějov (Pruty) a obci Kramolna, na pozemku stoji stavba bez
čp/če, obč. vyb., bez LV.Pozemek je veden v katastru nemovitosti na Listu vlastnictví č. 805 pro k. ú.
Trubějov a obec Kramolna u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj – Katastrálního pracoviště
Náchod.Pozemek je ve vlastnictví dárce Královéhradeckého kraje a uzavřením smlouvy bude předán
do vlastnictví Obce Kramolna. Účetní hodnota st. P. č. 67/2 zastavěná plocha s nádvoří v k. ú.
Trubějov a obci Kramolna je 871 Kč. Správní poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu do
katastru nemovitostí uhradí obec Kramolna jako obdarovaný.
Záměr na darování předmětného pozemku byl schválen usnesením č. 11 Zastupitelstva obce
Kramolna ze dne 25.6.2014 a usnesením č. ZK/20/1373/2015 Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ze dne 30.3.2015.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Královéhradeckým
krajem jako dárcem a Obcí Kramolna jako obdarovaným, na základě které dojde k bezúplatnému
převodu vlastnického práva k pozemku st. p. č.. 67/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trubějov a
obci Kramolna pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

16) Informace z požadovaného jednání zástupců sdružení se zastupiteli obce
k problematice ÚP
Na minulém zasedání zastupitelstva v rámci diskuse někteří přítomní občané požadovali po vedení
obce dohodnout termín pracovní schůzky se zastupiteli na OÚ za účasti zástupce sdružení p. Šimka a
pí Teslíkové – Hurdálkové a určeného zastupitele obce. Následně pak měla být svolána schůzka s pí
Bartošovou a poté i jednání se zástupci KÚ Královéhradeckého kraje.
Předsedající vyzval starostku jako organizátora a účastníka jednání o podání souhrnné informace.

Paní starostka informovala, že dne 2. března 2015 se na obecním úřadě uskutečnila schůzka za
účasti paní starostky, paní Teslíkové–Hurdálkové a pana zastupitele Šrámka. Hlavním tématem
jednání byl především o koridor přeložky silnice I/14 (DS5p). Paní Teslíková–Hurdálková navrhla
obci,aby se zabývala pořízením dopravní studie, resp. si nechala zpracovat studii úpravy trasy
přeložky I/14 ve směru na Červený Kostelec. Současně mělo být na schůzce doloženo tvrzení pana
Šimka, že koridor pro silnici I/14 lze zařadit do rezervy. Toto však doloženo nebylo. Další
požadovaná schůzka se již neuskutečnila, ani nebyl do 19.3.2015 dohodnut termín požadované
pracovní schůzky. A to přesto, že paní starostka vyzvala zúčastněné o návrhy termínů za jejich stranu.
Pan Šimek následně dne 6.3.2015zaslal na obec e-mail, že občanské sdružení Nedejme se, nadále
netrvá na schůzce s pořizovatelem ÚP, ani na v zápise požadovaném jednání na KÚ KHK. Na
základě výsledku jednání a návrhu paní Teslíkové–Hurdálkovéoslovila paní starostka firmuValbek,
spol. s r.o. Liberec ohledně předběžného finančního návrhu na zpracování studie úpravy trasy
přeložky I/14 ve směru na Červený Kostelec. Nová dopravní studie včetně dalších nákladů na
posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA 80, úpravu územních plánů obcí a Zásad územního
rozvoje by dle kalkulace spol. Valbek, spol. s r.o. dosahovala cca 330 až 500 tis. Kč bez DPH. K tomu
by bylo nutné ještě na náklady obce zajistit projednání a nesouhlasy občanů, možná i nových sdružení,
včetně jejich vypořádání. Starostka se dále obrátila ohledně přeložky i na ŘSD, které odpovědělo, že
případná studie nebude zpracována na náklady ŘSD, a to se na ní nebude nijak podílet. Dále
upozornili, že by studie musela být předložena k projednání a odsouhlasení ŘSD ČR. ŘSD ČR by také
muselo odsouhlasit následné zapracování případné nové varianty do ZÚR HK. Tento proces by nebyl
v žádném případě z časového hlediska procesem krátkodobým a bylo by nutné vynaložit nemalé
finanční prostředky na realizaci jak studie samotné, tak i na zpracování této varianty do ÚPD.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu
Pan Šimek vznesl dotaz, zda by mohla paní starostka zaslat e-mail z Valbeku, týkající se vyčíslení
ceny studie.
Paní starostka odpověděla, že jej zašle.
Pan Šolc navrhl vysvětlit lidem co je vlastně ZUR, předložit mapy na veř. Jednání ZUR a nový
územní plán
Pan místostarosta uvedl, že bude veřejné projednání ÚP , všichni budou moci nahlédnout a své
připomínky a námitky uplatnit v zákonné lhůtě
Pan Šimek vznesl dotaz, jak dlouho by trvalo odstranění příp. chyb v ÚP
Pan místostarosta odpověděl, že kraj předpokládá zpracování změny ZUR v roce 2018 a následně
tedy je možné zpracovat odpovídající změnu ÚP.
Pan Šimek konstatoval, jak se staví kraj nezodpovědně k občanům.
Pan Šolc vznesl dotaz, zda se neuvažuje o tom, aby se lokality určené v původním ÚP k zástavbě
navrátily do tohoto stavu i v novém ÚP.
Pan Vlček odkázal na veřejné projednávání ÚP.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace z požadovaného jednání zástupců
sdružení se zastupiteli obce k problematice ÚP
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

17)

Informace o přípravě oslav 600 let výročí obce

Oslavy 600 let o první zmínce o obci Kramolna proběhnou 20.6.2015 na hřišti za obecním
úřadem. V Mateřské škole Kramolna bude den otevřených dveří. Na obecním úřadě bude výstava
fotografií. Oslavy začnou v 9.30 h mší v kapličce na Kramolně. Dále bude program až do večera, kde
bude vystoupení hudební skupiny a ohňostroj. Již pracujeme na plakátech a pozvánkách. Občerstvení
bude zajištěno.
Starostka žádá zastupitelstvo o uvolnění částky 70.000,00 Kč na oslavy. Prodejci ve stáncích
budou osvobozeni od místního poplatku. Za tímto účelem obec vydává OZV č. 3/2015, kterou se mění
OZV č. 2/2011, o místních poplatcích. Změna se týká čl. 13 a nově zní takto:
Nové znění čl. 13:
Osvobození
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího mísa pro osobu zdravotně postiženou.7
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranstvím jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěné účely.8
c) za užívání veřejného prostranství způsoby uvedenými v čl. 11 v době konání akcí a oslav
souvisejících s obcí Kramolna (např. výročí založení obce, založení místních spolků apod.).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna:
1) Bere na vědomí informace o přípravě oslav 600 let výročí obce.
2) Navyšuje paragraf 3399 pol. 5901 ve výdajích o 70.000,– Kč na oslavy 600 let výročí
vzniku obce Kramolna z položky 8115 změna stavu krátkodobých finančních prostředků
na bankovních účtech.
3) schvaluje návrh OZV č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 2/2011, o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

18)

Diskuse

Předsedající zahájil diskusi a poprosil přítomné občany, kteří se přihlásí do diskuse, aby se představili
a výslovně sdělili, zda budou požadovat, aby byl jejich příspěvek uveden v zápisu. Pokud tak
výslovně neučiní, příspěvek v zápisu nebude zaznamenán. V diskusi zazněli následující příspěvky:
Paní Ratsamová se dotázala, zda se nepřemýšlí o zakrytí odpadních nádob u OU Kramolna
Paní starostka bereme na vědomí jako námět.
Pan Jedlička navrhl, aby obec zvážila námět na zavedení služby rozesílání informačních SMS
obce občanům informační systém obce.
Pan místostarosta uvedl, že existuje více takových systémů. Optimální by byla varianta
informačního systému pokrývajícího celý kraj, který by tak mohl sloužit pro komunikaci všech složek
krizového řízení. Obdobně to je již zavedeno v několika krajích. Sama obec by pro otestování a své
potřeby mohla využít profesionální řešení SMS InfoKanál. Zastupitelé se námětem budou zabývat.
Pan Šimek se dotázal na zbořeniště chalupy při vjezdu na Trubějov směrem od Kramolny
Paní starostka vznese dotaz ohledně dotčené stavby na stavebním úřadu v Náchodě

Pan Šolc poděkoval za kvalitní zpracování zpravodaje obce.
Pan Šimek se dotázal, zda by nebylo možné vyvěšovat parte na úřední desku.
Paní starostka uvedla, že pokud bude místo, tak to možné bude.
Pan Mütch vznesl dotaz, zda se připravuje vyhláška o rušení klidu o svátcích a nedělích.
Pan místostarosta sdělil, že návrh znění vyhlášky již existuje. Paní starostka ale uvedla, pro obec
Kramolna je vyhláška sporná, jezdí sem i obyvatelé pouze na víkendy, pozemky v obci obhospodařují
i zemědělci…. Na základě případných žádosti se udělá anketa ve zpravodaji.
V rozpravě nebyly sděleny žádné další návrhy.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3
3) Návrh nařízení obce č. 2/2015 o zákazu podomního a pochůzkové prodeje na území obce
Kramolna
4) Návrh OZV č. 1/2015
5) Návrh OZV č. 3/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 18. května 2015
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