Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 17. prosince 2020
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
7 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
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Josef Zelený
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Plán inventur
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie Náchod
Akce "Chodník Kramolna III/30413–projektová dokumentace"
Nákup části pozemku p.č. 180/17 k.ú. Kramolna
Obecní dům Lhotky čp. 11
Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných
z rozpočtu Ministerstva zemědělství
12) Ceník služeb na rok 2021
13) Různé
14) Diskuse
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

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 9. 12. 2020 do 17. 12. 2020. 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 Jiřím Maršíkem a Lubomírem Pavlem Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Josefa Zeleného,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Josefa
Zeleného a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

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:
•

Vyřazení bodu 9) Obecní dům Lhotky čp. 11

•

Zařazení nového bodu Směrnice o krátkodobém pronájmu nebytových prostor
obce Kramolna – nový bod č. 9)

•

Nový bod jako bod 13) Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozpočtové provizorium na rok 2021

Plán inventur
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie
Náchod
7) Akce "Chodník Kramolna III/30413–projektová dokumentace"
8) Nákup části pozemku p.č. 180/17 k.ú. Kramolna
9) Směrnice o krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna
10) Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
11) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství
12) Ceník služeb na rok 2021
13) Rozpočtové opatření
14) Různé
15) Diskuse
3)
4)
5)
6)

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozpočtové provizorium na rok 2021
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Důvodem návrhu rozpočtového provizoria na rok 2021 je neschválení rozpočtu obce na
rok 2021 do konce roku 2020. Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem
usnesení k tomuto bodu. (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 navržené rozpočtové provizorium na rok 2021.
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, jejichž 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 její provoz do 15.1.2021.
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:

7

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Plán inventur
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s návrhem Plánu inventur (příloha č. 3), podle kterého se bude
provádět inventura k 31.12.2020. 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 2020 (souhrnná zpráva o průběhu
a výsledku inventarizace) bude předložena zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitelstvo se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kramolna za rok 2020, který se uskutečnil 3.12.2020 a byl proveden dálkovým způsobem. Při
dílčím přezkoumání hospodaření obce Kramolna nebyly zjištění chyby a nedostatky (příloha
č. 4).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Kramolna za rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 547 01
s firmou DIMATEX, spol. s r.o. (příloha č. 5). Smlouvu s firmou uzavřela obec v roce 2013,
dodatek č. 1 na jaře letošního roku na zrušení poplatku za pronájem místa na kontejner za
textil. Firma zaslala žádost o nastavení nových podmínek spolupráce – příspěvek na svoz
kontejnerů ve prospěch společnosti DIMATEX ve výši 900,- Kč bez DPH za rok
s odůvodněním, že v současné době podle aktuálně nastavených podmínek jsou svoz
kontejnerů a recyklace textilu výrazně ztrátové. Vzhledem k opatření vlád po celém světě
z důvodu SARS-CoV-2 došlo ke snížení odbytu textilu z kontejnerů, snížení výkupní ceny
textilu. Bez společné spolupráce nebude firma schopná toto přílišné ekonomické zatížení
zvládnout. Dále firma nabízí výrobky z recyklovaného textilu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č.
547 01 s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ
43224245, a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie
Náchod
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka
následně seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem Dodatku č. II ke Smlouvě o zajištění
pečovatelské služby (příloha č. 6). Od nového roku dochází ke změně u ceny obědů,
respektive jejich doplatků. Vyhl. č. 505/2006 Sb. v úplném znění stanoví, že cena dodávaného
oběda (polévka, hlavní jídlo), nesmí přesáhnout částku 75,- Kč. Bohužel se MěSSS
nepodařilo zajistit dodavatele obědů za uvedenou cenu. Na rok 2021 mají potvrzeno
dodavatelem cenu za oběd ve výši 85,- Kč a u druhého dodavatele není cena ještě potvrzena.
Dodatek č. II tedy stanoví, že obec bude doplácet cenový rozdíl mezi maximální cenou
stanovenou vyhláškou a cenou skutečnou, což aktuálně činí 10 Kč. V případě, že dojde ke
změně vyhlášky v oddíle cena za oběd ve výši ceny oběda, což se jeví jako málo
pravděpodobné, nebude rozdíl účtován.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. II ke Smlouvě na zajištění
pečovatelské služby s Městským střediskem sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547
01 Náchod, IČ 70947589 na dobu určitou do 28.2.2021 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7) Akce „Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace“

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo svým usnesením č. XIX/14/2020 Zrušilo opakované zadávací řízení na akci
„Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace“ z důvodu neobdržení nabídek a
schválilo novou realizaci veřejné zakázky přímým oslovením jednoho potencionálního
uchazeče o zpracování nabídky. Ohledně zpracování cenové nabídky byl osloven p. Ing. Filip
Eichler, Ph.D., projektování dopravních staveb, odborné posudky, inženýrská činnost,
Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 76176355, který předložil nabídku
s nabídkovou cenou 192 000,- Kč bez DPH (232 320,- Kč s DPH), dále byl předložen návrh
smlouvy (příloha č. 7).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nabídky a schvaluje přidělení veřejné
zakázky „Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace“ uchazeči Ing. Filip
Eichler, projektování dopravních staveb, Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ
76176355 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

8) Nákup části pozemku p.č. 180/17 k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele na zasedání dne 9.11.2020 o tom, že se zpracovává
projektová dokumentace na veřejné osvětlení (VO) v části obce Kramolna za Hrudkovými,
kde před pár lety proběhla nová výstavba rodinných domů. Při pokládce kabelů v roce 2009
došlo k neodsouhlasenému umístění kabelů na pozemkové parcele č. 180/17 v k.ú. Kramolna.
Pro vydání stavebního povolení na dokončení stavby VO je třeba, aby majitel pozemku
ustoupil s oplocením v ochranném pásmu o 27 m2. Majitel pozemku p. Petr Háze, Družstevní
652, 552 03 Česká Skalice požaduje za 27 m2 kompenzaci v částce 10 tis. Kč. Na tomto
pozemku jsou umístěny 2 sloupy VO. Zastupitelstvo svým usnesením č. XXIII/13/2020 ze
dne 9.11.2020 schválilo záměr nákupu části pozemku p.č. 180/17 v k.ú. Kramolna. Nyní je
zastupitelům předkládán odsouhlasený geometrický plán a návrh kupní smlouvy s majitelem
(příloha č. 8).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávajícím Petrem Háze, nar. 23.3.1977, bytem
Družstevní 652, 552 03 Česká Skalice, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví
odměřenou část pozemku par. 180/17 označenou jako a) o výměře 27 m2 nově sloučenou
s poz. parc. č. 180/14 ve vlastnictví kupujícího, tedy odměřenou geometrickým plánem č.
462-205/2020 pro obec Kramolna v katastrálním území Kramolna v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Pozemek
parcelní číslo 180/17 je vedený jako trvalý travní porost na LV č. 5797, pro k.ú. Kramolna,

okres Náchod, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

9) Směrnice o krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Směrnicí o krátkodobém pronájmu nebytových
prostor obce Kramolna č. 2/2020 (příloha č. 9) a následně i s příslušnou Smlouvou o
krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna (příloha č. 10), která bude
s nájemcem na krátkodobý pronájem uzavírána. Jedná se mimo jiné o pronájem sálu OÚ a
sálu na Lhotkách čp. 11. Tato směrnice nahrazuje Pravidla pro pronájem prostor a zařízení
sálu obecního úřadu Kramolna schválené Zastupitelstvem obce Kramolna dne 18. února 2015
usnesením č. III/9. Nová směrnice bude platit od 1.1.2021.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnici o krátkodobém pronájmu nebytových
prostor obce Kramolna č. 2/2020 včetně znění návrhu Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor obce Kramolna s platností od 1.1.2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10) Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec jako akcionář VAK Náchod a.s., obdržela pozvánku na řádnou valnou hromadu
společnosti, která se koná 21. prosince 2020 v Obecním domu Městyse Velké Poříčí. Pokud
se obec jako akcionář chce valné hromady zúčastnit, musí delegovat zástupce z členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo navrhuje delegovat starostku Jitku Kropáčkovou.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna deleguje za obec Kramolna starostku Jitku Kropáčkovou
jako zástupce akcionáře na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., IČ 48172928, která se bude konat 21. prosince 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele, že obec podala Žádost o poskytnutí finančních
příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši
14 292,- Kč.(příloha č. 11)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 14 292,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12)

Ceník služeb na rok 2021

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka přítomným přečetla návrh ceníku služeb na rok 2021 (příloha č. 12)
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 700,- Kč/1 hod. (zaokrouhleno na celé čtvrthodiny
nahoru)
3) výpůjčka křovinořezu s obsluhou, sečení, štěpkování 290,- Kč za každou započatou
hodinu.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s ceníkem. Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu
k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Ceník služeb v obci Kramolna na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 13/2020
Obec obdržela dotaci od MMR na dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části ve
výši 635 322,- Kč, o tuto částku se zvýší příjmy pol. 4216, UZ 17508. Navyšují se výdaje o
částku 6.100,- Kč za odvoz tříděného odpadu par. 3723 pol. 5169 a zbytek finančních
prostředků ve výši 629 222,- Kč byl odveden na ZBÚ (změna stavu finančních prostředků na
ZBÚ) (příloha č. 13). Rozpočtové opatření je v kompetenci starostky.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

14)

Různé

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

a) Aplikace V obraze
Starostka informovala zastupitele, že již téměř rok můžeme na obecních stránkách najít
odkaz na mobilní aplikaci V obraze, která je propojena s webovými stránkami. Aplikace
přináší přehled aktualit ze stránek obce na mobilní zařízení občana, který si aplikaci do
zařízení stáhne. Po zkušebním provozu jsme obdrželi od Firmy Galileo Corporation, s.r.o.
cenovou nabídku na mobilní aplikaci v ceně 4 500,- kč bez DPH. Komunikace na dálku je a
bude do budoucna důležitá a lidé by ji měli mít možnost využívat. Obec aplikaci V Obraze
zakoupí. Roční poplatek za provoz činí 4 500,- Kč bez DPH.

b) Informace o změně výše regulovaného nájemného za plynárenské
zařízení od 1.1.2021
Starostka informovala zastupitele o tom, že obec má uzavřenou Smlouvu o nájmu č.
182165 na plynárenské zařízení s firmou GasNet, s.r.o., původní výše regulovaného
nájemného činí 70.196,- Kč a platí do 31.12.2020. Od 1.1.2021 vstoupí v účinnost nová
pravidla 5. regulačního období, definována v Zásadách cenové regulace pro regulační období
2021 – 2025. Nově stanovená výše regulovaného nájemného činí 125 328,- Kč a platí od
1.1.2021, za rok 2021 se bude fakturovat již nově stanovené nájemné.

c) Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na
obecním domě čp. 11
Starostka informovala o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
na opravu objektu, přístavbu terasy a skladu, půdní vestavbu a budoucí stavební úpravy
s uchazečem Ing. Petrem Přibylem – stavební projekce, Šustilova 525, 551 01 Jaroměř, IČ
88925749 ve výši 132 500,- (uchazeč není plátce DPH). Dokumentace pro stavební řízení
bude zpracovaná do konce března 2021 a následně bude zahájena inženýrská činnost až do
vydání stavebního povolení. Podle Směrnice č. 01/2020 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, jedná se o zakázku I. kategorie. Byli osloveni 3 dodavatelé.

c) Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu,
Kramolna 145
Na listopadovém zasedání informovala starostka, že na stavební akci „Stavební úpravy a
změna užívání skladu na prodejní plochu, Kramolna 145“ byla vybrána firma Petr Hepnar,
Trubějov 49. Realizace se prováděla za provozu, byl zvětšen průchod z 1,5 m na 3 m čímž

došlo k navýšení ceny díla o 22 289,37 Kč bez DP, které nepřekročilo 30 % z pořizovací
ceny. K původní smlouvě o dílo byl uzavřen na tuto částku dodatek. Stavební úpravy jsou již
zkolaudovány.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

15)

Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
3. Plán inventur k 31.12.2020
4. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2020
5. Dodatek č.2 k Nájemní smlouvě č. 547 01 s firmou DIMATEX, spol. s r.o.
6. Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby
7. Smlouva a nabídka na akci „Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace“
8. Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávajícím Petrem
Háze a geometrický plán
9. Směrnicí o krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna č. 2/2020
10. Smlouvou o krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna
11. Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných
z rozpočtu Ministerstva zemědělství
12. Ceník služeb na rok 2021
13. Rozpočtové opatření č. 13/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2020

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

18.12.2020

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

18.12.2020

Josef Zelený

dne:

18.12.2020

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

18.12.2020

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

18.12.2020

