Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XVIII
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 28. prosince 2016
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna č. p. 172

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

15:00 hodin
15.20 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Alena Kadavá, Ing. Jiří Šrámek,
Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
Ing. Bohumil Pecold, Ladislava Novotná
–
Ing. Jiří Šrámek, Jiří Maršík
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Volba předsedy finančního výboru
3) Schválení přijetí daru MŠ

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 15.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že se
ze zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam.
Předsedající schůze konstatovala, 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 20. 12. 2016 do 28. 12. 2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jaroslava Vlčka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Jaroslava
Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byl navržen
následující návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


nový bod Různé zařadit jako bod č. 4

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Volba předsedy finančního výboru
Schválení přijetí daru MŠ
Různé

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající následně seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Na minulém zasedání ZO dne 19.12.2016 p. zastupitelka Alena Kadavá podala
rezignaci na funkci předsedkyně i členky finančního výboru. Předsedající tedy vyzvala členy
zastupitelstva k podávání návrhu na funkci předsedy finančního výboru. Starostka navrhla
zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Jaroslava Vlčka
b) Dále předsedající navrhla též měsíční odměnu předsedům finančního a kontrolního
výboru ve výši Kč 1.840,–, jak bylo schváleno na zasedání ZO dne 5.11.2014, od 1. ledna
2017.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna :
a) volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Vlčka.
b) stanoví měsíční odměnu předsedům finančního a kontrolního výboru součtem odměn
za neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy výboru ve výši 1.840,– Kč, od 1. ledna
2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Schválení přijetí daru MŠ
Předsedající představení návrhu.
Zastupitelstvu byl ředitelkou MŠ Kramolna předložen ještě jeden návrh darovací smlouvy
od firmy MUDr. Tomáš Žďárský, praktický zubní lékař, Dolní Radechová, IČ 72038241, na
částku Kč 2 000,– Kč. Obdarovaný se zavazuje využít jej na rozvoj výchovně vzdělávací
činnosti školy.
Návrh usnesení č.4 :
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru příspěvkové organizaci Mateřská
škola, Kramolna, od dárce MUDr. Tomáš Žďárský, praktický zubní lékař, Dolní
Radechová, IČ 72038241, ve výši 2 000,– Kč pro rozvoj výchovně vzdělávací činnost školy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4bylo schváleno

4) Různé
Paní Kadavá vznesla dotaz, zda by nebylo možné projednat s VAKem výměnu další části
vodovodního potrubí na Kramolně. Před svátky tekla na Kramolně opět rezavá voda,
zaznamenáno i v MŠ, tato situace se v průběhu roku často opakovala. Dále sdělila, že u
řadovek, kde bydlí, opravoval VAK nedávno potrubí vodovodu a nasypal na překop hrubou
drť, která se rozjezdila auty. Hrozí nebezpečí odlétnutí štěrku na občany i majetek. Je třeba
drť zamést a nasypat na překop alespoň jemnou drť, dokud nebude zaasfaltováno.
Pí Kropáčková odpověděla, že na začátku nového roku bude jednat s firmou VAK, zmíní obě
připomínky. Co se týká rozježděné drtě před řadovkou, obec štěrk druhý den zamete.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 15.20 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 30.12. 2016

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

30.12.2016

Ověřovatelé:

Alena Kadavá

dne:

30.12.2016

Jaroslav Vlček

dne:

30.12.2016

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

30.12.2016

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

30.12.2016

