Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. IX.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 24. června 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:50 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Jan Pařízek
–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Maršík
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření
3) Změna úředních hodin červenec, srpen
4) Účetní závěrka obce za rok 2018
5) Závěrečný účet obce za rok 2018
6) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2019
7) Odkup obecního pozemku p.č. 303/13, k.ú. Trubějov
8) Projednání žádostí o finanční dar
9) Budova obecní knihovny Trubějov čp. 13
10) Akce "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky
11) Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145 " – přijetí dotace,
projednání smluv na výběrové řízení a administraci projektu
12) Návrh odměny starostce
13) Různé
14) Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že ze
zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam. Následně starostka

předala slovo místostarostovi Ing. Bohumilu Pecoldovi, který byl pověřen řízením
zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kramolna zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 6. 2019 do 24. 6. 2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 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 Janem Pařízkem a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing Jiřího Šrámka a Jiřího Maršíka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Jiřího
Maršíka a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

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 programu:
i) Návrh na změnu programu:


Koupě sklopného návěsu za traktor jako bod 13)

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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Změna úředních hodin červenec, srpen
Účetní závěrka obce za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2018
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2019
Odkup obecního pozemku p.č. 303/13, k.ú. Trubějov
Projednání žádostí o finanční dar

9) Budova obecní knihovny Trubějov čp. 13
10) Akce "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky
11) Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" – přijetí dotace,
projednání smluv na výběrové řízení a administraci projektu
12) Návrh odměny starostce
13) Koupě sklopného návěsu za traktor
14) Různé
15) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 6/2019
V tomto rozpočtovém opatření je na paragraf 3612 naúčtován v obecních bytech a služby
s ním spojené. Původně byl zčásti pořízen na par. 3613, který se z tohoto důvodu snižuje.
Dále pak vznikl nový náklad na zatrubení příkopu na deponii – par. 3722, pol. 6121, prodali
jsme obecní traktor s příslušenstvím par. 3639, pol. 3113, 2 lidé přeplatili odpady – par.
6409, pol.2328, vráceno, OSE poplatek za hudební produkci při pálení čarodějnic – par. 6171,
pol. 5041. Těmito úpravami došlo ke změně stavu krátkodobých prostředků na bankovním
účtu ve výši 269.220,- Kč. Schváleno starostkou 13.6.2019. (příloha č. 2).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Změna úředních hodin červenec, srpen
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
V období prázdnin (červenec, srpen 2019) je kvůli čerpání dovolených navržena změna
úředních hodin pouze na středu od 8.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu
2019, a to pouze ve středu od 8.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

4) Účetní závěrka obce za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou obce Kramolna k 31.12.2018 (příloha č. 3)
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za celý rok 2018 k
31.12.2018. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období. Byly
předloženy tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše součástí závěrečného
účtu obce za rok 2018. Obec hospodařila v loňském roce se ziskem ve výši 7 526 481,94 Kč,
aktiva i pasiva ve stejné výši 89 014 042,09 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Obce Kramolna za rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Závěrečný účet obce za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2018 (příloha č. 4) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 29.5.2019 do 20.6.2019. Součástí závěrečného účtu jsou: výkaz FIN
M–12 o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha – vše za období 12/2018,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva a návrh závěrečného účtu
obce Kramolna za rok 2018. Při přezkumu hospodaření Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu obce je i hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Mateřské školy, Kramolna, který byl schválen ZO již 27. února 2019, spolu s účetní závěrkou
PO MŠ Kramolna za rok 2018 (jedná se o výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vše
za období 12/2018). MŠ hospodařila v roce 2018 se ziskem ve výši 166 340,96 Kč. Na
únorovém zasedání ZO bylo schváleno i rozdělení výsledku hospodaření do fondů – rezervní
fond 126 340,96 Kč a 4 fond odměn 40 000,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Závěreční účet obce Kramolna za rok 2018 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2019
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

ZO bylo seznámeno s návrhem odpisu pohledávek za odpady za rok 2019, slevy
studentům – osvobození dle OZV č. 4/2015 (viz. příloha č. 5). Odpis za rok 2019 tedy činí u
pohledávky za odpady 29 436,– Kč, slevy studentů 1 500,– Kč. Odpis pohledávek za psy činí
1 900,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok
2019 ve výši 30 936,– Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2019 ve výši 1 900,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Odkup obecního pozemku p.č. 303/13, k.ú. Trubějov
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 29.5.2019 byl schválen usnesením
č. VIII/5/2019 záměr obce na prodej pozemku p.č. 303/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Trubějov o výměře 58 m2 (minimálně od roku 1977 oplocený jako
zahrada). Obvyklá tržní cena dle tohoto pozemku činí dle znaleckého posudku
vypracovaného p. Karlem Špačkem 9 000,– Kč. Do kupní ceny bude zahrnuta i cena odhadu
pozemku. Tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce od 31.5.2019 do
16.6.2019. (viz příloha č. 6) Manželé Lichtnegerovi znovu potvrdili svůj zájem dopisem ze
dne 3.6.2019. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem projednanou a odsouhlasenou právním zástupcem a navrhuje její
schválení. (viz. příloha č. 7)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji
obecního pozemku p.č. 303/13 v k.ú. Trubějov, s manželi Vratislavem a Libuší
Lichtnegerovými, Buštěhradská 960/9, 160 00 Praha 6 – Střešovice, za cenu Kč 9.750,- a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Projednání žádostí o finanční dar
Obec obdržela další 2 žádosti o poskytnutí finančního daru. Jedná se o žádost Oblastní
charity Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České. Finanční dar je určen na náklady
spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České. V
loňském a letošním roce byli v hospici hospitalizováni 2 pacienti z Kramolny. Dále se jedná o
žádost Stacionáře Cesta Náchod z.ú., Náchod, který poskytuje služby osobám se zdravotním,
mentálním a tělesným postižením, a to prostřednictvím denního stacionáře a odlehčovací
služby. Stacionář žádá o finanční dar na provozování dopravy klientů do jeho zařízení. Z
Kramolny se jedná o 3 klienty ve věku 20, 25 a 33 let.

Zastupitelstvu je předkládán návrh na schválení poskytnutí finančních darů v následující výši:



Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5 000,– Kč
Stacionář Cesta Náchod z. ú. , Vítkova, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši 10
000,– Kč.
Výše prostředků předkládaných v návrhu je již v obecním rozpočtu na rok 2019
zařazena a schválena.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro
Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5 000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro
Stacionář Cesta Náchod z. ú. , Vítkova č. p. 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši
10 000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9b) bylo schváleno.
9) Budova obecní knihovny Trubějov čp. 13
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce v minulém volebním období provedlo průzkum na základě
dotazníkového šetření o účelu přestavby knihovny na Trubějově. Většina zúčastněných
občanů Trubějova hlasovala pro možnost opravy stávající budovy s knihovnou, společenskou
místností pro občany, kuchyňkou a sociálním zařízením a obecním bytem. Účast občanů
Trubějova byla 50,48 %. Po sečtení odpovědí všech tří částí obce ale obdržela nejvíce hlasů
varianta č. 1 výstavba domu s pečovatelskou službou. Původní projekt byl vypracován v roce
2014 jako dům s pečovatelskou službou, ale neodpovídá již dnešnímu stavu a způsobu
poskytování sociálních služeb včetně možností financování. V současné době občané
převážně využívají možnosti pečovatelských služeb, které umožňují občanům i nadále setrvat
v jejich přirozeném domácím prostředí. Protože ale budova knihovny začíná chátrat a není v
dobrém stavu, je nutné rozhodnout o její opravě či nové výstavbě. Zastupitelstvu je předložen
ke schválení návrh záměru na zpracování nového návrhu řešení rekonstrukce obecní knihovny
na Trubějově a realizaci poptávky na projektanta, který původní projekt přehodnotí a ve
spolupráci s obcí vypracuje nový návrh řešení.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na zpracování nového návrhu řešení
obecní knihovny na Trubějově čp. 13 – přehodnocení původního projektu a vypracování
nového návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10) Akce "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú.
Lhotky"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
V loňském roce na Lhotkách bylo vybudováno na části p.p.č. 29 kontejnerové stání.
Zastupitelstvo chce na zbývající části pozemku vybudovat tzv. manipulační plochu, která by
sloužila občanům. Byl vypracován projekt firmou Hronovský a bude vydán potřebný souhlas.
Předběžná cena je dle rozpočtu stanovena ve výši 273 tis. Kč.- bez DPH. Podle vnitřní
směrnice č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se tedy jedná o zakázku
malého rozsahu II. kategorie, ve které by obec měla získat nabídky alespoň 3 dodavatelů. ZO
rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné zakázky na dalším zasedání.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby "Rozšíření manipulační plochy
před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11)

Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145"

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. XXXVI/6/12 ze dne 24.9.2018 schválilo podání
žádosti o dotaci na akci "Zateplení objektu Kramolna čp. 145" na SFŽP ČR/MŽP, kterou
zpracoval Ing. David Plíštil, Mělník. Žádost byla schválena a zveřejněna v seznamu
schválených projektů na stránkách SFŽP ve výši cca 609 tis. Kč. Dále jsou firmou TENDRA
spol. s.r.o., obci nabízeny i služby týkající se administrace a manažerského řízení projektu,
organizace zadávacího řízení a technického dozoru. Zastupitelstvu jsou předkládány 4
smlouvy, a to na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
organizaci zadávacího řízení, příkazní smlouva o administraci projektu a příkazní smlouva o
výkonu technického dozoru s firmou TENDRA spol. s.r.o. Obec již s touto firmou
spolupracovala na dotačním projektu na kompostéry.
Zastupitelstvu obce je předkládán návrh schválit smlouvu na manažerské řízení projektu
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v ceně 29 000,–.Kč bez DPH a smlouvu na
organizaci výběrového řízení v ceně 29 000,– Kč bez DPH. Až bude vybrána dodavatelská
firma na akci, zváží obec možnost výběru technického dozoru a administrace projektu.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje smlouvu na manažerské řízení projektu pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Zateplení prodejny potravin v obci
Kramolna čp. 145 " a smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci "Zateplení
prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" s firmou TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336,
276 01 Mělník, IČ 01820265 a pověřuje starostu jejich podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12)

Návrh odměny starostce

Předsedající, jako navrhovatel, seznámil zastupitelstvo s návrhem:
Starostka od loňského září, kdy onemocněla účetní, která byla zaměstnána na obci od
května loňského roku, vedle svých povinností vykonávala i práci za nepřítomnou bývalou
účetní, která ještě v loňském roce pracovním poměr ukončila. Tuto práci vykonávala po
pracovní době a o víkendech. I přes nedodělky a závady po bývalé paní účetní, proběhly
provedené kontroly ročního hospodaření bez závad. Od 2. května 2019 je již na obci
zaměstnána nová účetní. Proto je zastupitelstvu předložen návrh na schválení mimořádné
finanční odměny paní starostce za práce nad rámec vlastních povinností v souvislosti
s uvedeným výkonem práce za dlouhodobě nepřítomnou účetní obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Šrámek – navrhnul odměnu v celkové výši 60 tis. Kč
p. Zelený, jako předseda finančního výboru, vyjádřil souhlas s návrhem mimořádné
odměny
Návrh usnesení č. 13a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje mimořádnou finanční odměnu starostce Jitce
Kropáčkové ve výši 60.000,-.Kč za práce nad rámec vlastních povinností, v souvislosti s
výkonem práce za dlouhodobě nepřítomnou účetní. Mimořádná odměna bude vyplacena
spolu s odměnou za měsíc červen 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 13a) bylo schváleno.
Předsedající následně upozornil, že po schválení mimořádné finanční odměny musí
zastupitelstvo ještě schválit odpovídající rozpočtové opatření. V tomto případě tedy
rozpočtové opatření č. 7/2019, kdy dojde k navýšení výdajů na par. 6012 pol. 5023 o 60 000,-,
par. 6112 pol. 5121 a pol. 5132 ve výši 20 400,- Kč odvody zaměstnavatel na ZP a SP, vše
bude převedeno z par. 6171 pol. 5011,5031 a 5032.(příloha č. 8).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 13b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 13b) bylo schváleno.

13)

Koupě sklopného návěsu za traktor

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila zastupitele s návrhem zakoupit pro obec jednonápravový sklápěcí
návěs za traktor, který je určen pro dopravu materiálu. Korba návěsu je sklápěna do tří stran a
má sklopné bočnice. Součástí návěsu je i stavitelné podpěrné kolečko. Z došlých nabídek byla
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 87 500,– bez DPH od firmy. Agrometall s.r.o.
Starostka ještě doplnila, že na koupi vleku nebyly zařazeny do rozpočtu na letošní rok
finanční prostředky. Je tedy nutné schválit rozpočtové opatření č. 8 – navýšení výdajů na pol.
3639 par. 6123 o 110 000,– Kč z pol. 8115 změna stavu krátkodobých finančních prostředků
na běžném účtu. (viz. příloha 9)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
a) Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup sklopného návěsu za traktor,
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Nákup
sklopného návěsu za traktor" firmě Agrometall s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův
Městec, IČ 46508244 a pověřuje starostku podpisem smlouvy, nebo vystavením objednávky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14a) bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14b) bylo schváleno.

14)

Různé

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

a) Darovací smlouva na pozemek p.č. 306/8, k.ú. Trubějov
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zaslala k podpisu darovací
smlouvy na pozemek p.č. 306/8, k.ú. Trubějov, ostatní plocha – silnice, o výměře 400 m2.
Bezúplatný převod schválen zastupitelstvem dne 27.3.2019 usnesením č. VI/42019. Smlouvy
byly podepsány a odeslány.

b) Rozšíření dětského hřiště Kramolna

Starostka informovala, že ZO na svém zasedání dne 5.12.2018 schválilo záměr realizace akce
"Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části" a podání žádosti na MMR ČR v programu
obnovy a rozvoje venkova 2019. Naše žádost byla zařazena mezi náhradníky (jako v loňském
roce). Letos bylo podpořeno v prvním kole pouze 137 žádostí z necelého tisíce podaných.
Pokud by žádost nebyla kladně vyřízena ani ve druhém kole, je možno podat žádost na
přelomu září a října znovu, na rok 2020.

c) Komunikace Kramolna – Vysokov
Starostka informovala zastupitele o řešení stížnosti p. Duška. Požádala o vyjádření se k
umístění retardéru na komunikaci Kramolna – Vysokov manžele Jirouchovy (majitele
sousedního domu a zahrady). Po jejich vyjádření (nesouhlasném) zaslala žádost o vyjádření
na DI PČR do Náchoda. Dosud nepřišla žádná odpověď.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15)

Diskuse - v diskuzi nebyly sděleny žádné návrhy

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hodin.

Zdrželi se: 0

