Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXVI.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 31. ledna 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:18 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů

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

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Žádost o uzavření zápůjčky s VAK a.s. Náchod na rozšíření veřejné kanalizace a
vodovodu
3) Výjezdová jednotka obce (JPO)
4) Změna dodavatele plynu na čp. 145 Kramolna

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 21.01.2022 do 31.01.2022. 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 Jiřím Maršíkem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla, Josefa Zeleného,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Josefa
Zeleného, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
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:
•

Zařazení nového bodu Rozpočtové opatření – nový bod 5)

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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Žádost o uzavření zápůjčky s VAK a.s. Náchod na rozšíření veřejné kanalizace a
vodovodu
Výjezdová jednotka obce (JPO)
Změna dodavatele plynu na čp. 145 Kramolna
Rozpočtové opatření

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Žádost o uzavření zápůjčky s VAK a.s. Náchod na rozšíření veřejné
kanalizace a vodovodu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vzhledem k tomu, že v roce 2022-2023 bude probíhat akce „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“, schválilo ZO dne 21.06.2021 pořízení projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/3036“.
Projektovou dokumentaci zpracovává firma BORA projekt s.r.o. Rozšíření bude sloužit pro
odvádění splaškových vod a pro zásobování vodou z veřejného vodovodu. Na rozšíření dojde

k napojení 5-ti odběrných míst. Předpokládaná délka prodloužení splaškové kanalizace je 180
m a předpokládaná délka prodloužení veřejného vodovodu je 60 m. Splašková kanalizace i
vodovod budou umístěny do komunikace III/3036. Orientační cena stavby je 2 034 000,- Kč
bez DPH a orientační deficit je 734 000,- Kč bez DPH, který obec doplatí z vlastních zdrojů.
Cena bude upřesněna veřejnou zakázkou. Zastupitelům je předkládána žádost o uzavření
zápůjčky s firmou VAK a.s. Náchod na rozšíření veřejné kanalizace a vodovodu v obci ve
výši 1 300 000,- Kč. (příloha č. 2)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold - doplnil, že se jedná o připojení stávajících a některých nových odběrných
míst. Pokud by se tato akce neuskutečnila s rekonstrukcí komunikace III/3036, pak by nebylo
možné uložit do opravené komunikace kanalizaci ani vodovod po dobu cca 10 let.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se stavbou „Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/3036“ za předpokladu, že se
uskuteční rekonstrukce komunikace III/3036.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s podáním žádosti o uzavření zápůjčky
v předpokládané výši 1.300.000,- Kč na „Rekonstrukci kanalizace a vodovodu v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace III/3036“ (rozšíření veřejné kanalizace a vodovodu v obci)
firmě VAK Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Výjezdová jednotka obce (JPOV)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec Kramolna zakoupila za nemalé finanční prostředky nové hasičské vozidlo pro
výjezdovou jednotku JPO. Aby bylo zajištěno optimální využití vozidla a akceschopnost
výjezdové jednotky JPO, bylo rozhodnuto o její reorganizaci. Zastupitelstvu je předložen
návrh na odvolání stávajícího velitele p. Aleše Králíčka, Kramolna 217, nar. 16.04.1960.
Současně je předložen návrh na schválení jmenování nového velitele výjezdové jednotky
JPO. Do této funkce je navržen p. Jan Prouza, Kramolna 235., nar. 10.03.1976. Nový velitel
do 14 dnů předloží starostce návrh na složení nové výjezdové jednotky JPO s jmenným
obsazením všech funkcí v jednotce. Počet členů nesmí být nižší, než je legislativní povinnost.
Starostka dále poděkovala A. Králíčkovi a celé výjezdové jednotce za dosavadní práci ve
výjezdové jednotce JPO.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Kramolna odvolává z funkce velitele výjezdové jednotky JSDHO
obce Kramolna p. Aleše Králíčka, Kramolna 217, nar. 16.04.1960, k 31.01.2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna jmenuje do funkce velitele výjezdové jednotky JSDHO p.
Jana Prouzu, Kramolna 235, nar. 10.03.1976, od 1.2.2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Změna dodavatele plynu na čp. 145 Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Díky současnému vývoji cen energií na trhu zvyšuje cenu plynu na MWh i firma Vemex,
která dodává plyn na Kramolnu 145. Výňatek z obchodních podmínek Vemexu toto dovoluje,
i když má obec cenu zafixovanou do konce letošního roku. Bohužel ERÚ toto vůbec neřeší a
ochranu zákazníků úplně ignoruje. Vemex tedy s účinností od 7.2.2022 mění sjednané ceny
zemního plynu na odebraný zemní plyn na 3 623,95 Kč za MWh + stálý měsíční plat 119,79
Kč za odběrné místo. Obec se proto rozhodla poptat další firmy na trhu, i když většina
dodavatelů má stop stav a další zákazníky neberou. Roční spotřeba plynu je 24 MWh. Podle
směrnice č. 01/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o veřejnou
zakázku malého rozsahu I. kategorie. Ve spolupráci s p. Matlochou byla provedena poptávka,
ve které jsme obdrželi 3 nabídky. Nejvýhodnější cenu dodávky plynu předložila firma MND
Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ 29137624 s konečnou
cenou 2 166,- Kč za MWh, na roky 2022-2023 (viz. příloha č. 3). Celkové náklady jsou
rozúčtovány nájemníkům, obec tedy nemá žádné náklady. Smlouva s firmou Vemex musela
být vypovězena do 27.01.2022, proto je toto zastupitelům předkládána na zastupitelstvu až
nyní. Všichni zastupitelé byli o výběru dodavatele informování a souhlasili.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí výběr nového dodavatele plynu pro
obecní byty v čp. 145 Kramolna a uzavření smlouvy na dobu neurčitou s fixací ceny od
08.02.2022 do 31.12.2023 s dodavatelem MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71,
Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ 29137624.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 14/2021

Obec obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství na obnovu lesů ve výši 115 410,- Kč
navyšuje se o tuto částku pol. 4116, dále obdržela kompenzační bonus COVID ve výši 8 628,Kč, navyšuje se o tuto částku pol. 4111, na druhé straně se snižuje pol. 8115 stav finančních
prostředků na BÚ o 124 038,- Kč. Rozpočtové opatření v kompetenci starostky. Vyvěšeno
10.1.2022. (příloha č. 4)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.18 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Žádost u zavření zápůjčky
3. Nabídky na dodávku plynu
4. Rozpočtové opatření

Zápis byl vyhotoven dne: 01.02.2022
Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

03.02.2022

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel

dne:

03.02.2022

Josef Zelený

dne:

03.02.2022

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

03.02.2022

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

03.02.2022

