Obec Kramolna
Zastupitelstvo obce Kramolna
Zápis

XVII ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 11. prosince2013 od 17:00 hodin.
Obecní úřad Kramolna
č,

Přítomni členové zastupitelstva:

Jaroslav Vlček, Josef Zelený, Blanka Vávrová, Radovan Dostál,
Lenka Škopová, Alena Kadavá

Omluveni: Ing. Tomáš Jahelka
Hosté:
Přítomno občanů:
dle přiložené prezenční listiny
Program:

I)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu pro rok 2014.
Rozpočtové opatření Č. 10 za rok 2013
Inventarizace obecního majetku
Křížek u Hrudků - proplacení
Smlouva s Městem Náchod
Informace k silnici 1/14
Příspěvek pro TJ Sokol Kramolna
Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupite1stva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako .zastupitelstvo'') bylo zahájeno v 17.00 hodin
místostarostou obce panem Josefem Zeleným. Předsedající přivítal všechny přítomné, členy
zastupitelstva a přítomné občany.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu
s § 91 odst. I zákona Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Informace podle
§ 93 odst. I zákona o obcích byla na úředních deskách Obecního úřadu Kramolna zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 02.12.2013 do 11.12.2013 (příloha č. I).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha Č. 2) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Dostála a Jaroslava Vlčka, zapisovatelem
protinávrhy.

- předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radovana
Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné

Schválení programu
- předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program byl doplněn o nový bod: číslo 8: Příspěvek pro TJ Sokol Kramolna. Diskuse se posouvá
na pořad jednání jako bod číslo 9.
Usnesení č. 1:
ZO schvaluje program schůze
ZO schvaluje zapisovatelem zasedaní Jitku Kropáčkovou.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu Radovana Dostála a Jaroslava Vlčka.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti:

O

Zdrželi se:

O

2) Rozpočtové provizorium
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem,
stanovuje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení pravidla rozpočtového provizoria, která jsou
součástí usnesení.
Usnesení Č. 2
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, řídí
se rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu objemem
příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Zastupitelstvo obce do doby
schválení rozpočtu stanovuje následující pravidla rozpočtového provizoria:
Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce ajejí příspěvkové organizace a splnění
smluvních závazků z předchozího období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do
výšel112 rozpočtu předchozího roku. Přičemž obec dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků. Příspěvkové organizaci MŠ Kramolna převede do 15.1.2014 neinvestiční
příspěvek ve výši Kč 100.000. Všechny výdaje realizované před schválením rozpočtu na rok 2014
budou po schválení jeho součástí.
za schválilo návrh rozpočtového provizoria.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
O
Zdrželi se
O

3) Rozpočtové opatření
Jedná se o rozpočtové opatření za měsíc listopad 2013.
Rozpočtové opatření Č. 10 za listopad 2013 - navýšení příjmů o Kč 708.430,--, jedná se převážně o
sdílené daně jako je daň z příjmů FO ze ZČ, daň z příjmů FO ze SVČ, daň z příjmů FO z kapitolových
výnosů, daň z příjmů PO, DPH, odvod loterií a podobných her, daň z nemovitostí, dále výkup světel,
pronájem sálu OÚ, úroky ZBÚ, úroky z účtu u ČNB a prodej plynu - vše odvedeno na účet 8115.
Navýšení příjmů a výdajů o Kč 14.000,--, jedná se O dotaci na VPP z ESF za měsíce září, říjen 2013.
Další změny jsou provedeny v rámci paragrafu, takže nenavyšují příjmy ani výdaje.
Rozpočtová opatření jsou přílohou č. 3 zápisu.
Usnesení Č. 3:
schválilo rozpočtové opatření číslo 10 za rok 2013.

za

Výsledek hlasováni:

Pro

6

Proti

Zdrželi se

O

O

4) Inventarizace obce
Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace, který se skládá z plánu inventur a složení hlavní
a dílčích inventarizačních komisí. Inventarizace bude provedena k 31.12.2013.
Složení komisí:
Obecní úřad Kramolna, Kramolna 172, inventarizace majetku a dokladová inventarizace.
Hlavní inventarizačni komise - předseda Jaroslav Vlček, starosta, člen Jitka Kropáčková, člen
Radovan Dostál.
Výše jmenovaní budou plnit funkci likvidační komise v roce 2014 do doby jmenování nové
inventarizační komise.
DIK ve složení: předseda Josef Zelený - místostarosta, člen Jitka Kropáčková - účetní, člen Blanka
Vávrová - člen za.
Mateřská škola a školní jídelna.
DIH ve složení: předseda Alena Kadavá - člen ZO, člen Jitka Kropáčková - účetní, člen Helena
Nyklíčková - účetní MŠ.
SDH Kramolna, Kramolna 146, SDH Lhotkv a Knihovna Trubějov 13
DIK ve složení: předseda Radovan Dostál - člen ZO, člen Jaroslav Forman - zaměstnanec OÚ, člen
Jiří Maršík.

2

Usnesení Č. 4 :
ZO schválilo hlavní inventarizační komisi ve složení předseda Jaroslav Vlček, členové Jitka
Kropáčková a Radovan Dostál. Dále schválilo DIK ve složení předseda Josef Zelený, členové Jitka
Kropáčková a Blanka Vávrová pro Obecní úřad Kramolna, inventarizaci majetku a dokladovou
inventarizaci. DIK ve složení předseda Alena Kadavá, člen Jitka Kropáčková a Helena Nyklíčková pro
MŠ Kramolna, Kramolna 170 - součást mateřská škola a školní jídelna. DIK ve složení předseda
Radovan Dostál, členové Jaroslav Forman a Jiří Maršík - SDH.
Zahájení činnosti komisí 2.1.2014. ZO schválilo plán inventur na rok 2013, který je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

O

Zdrželi se

O

5) Křížek u Hrudk:ů - proplacení
Pan starosta Vlček přečetl žádost o finanční příspěvek na opravu křížku a seznámil přítomné se stavem
opravy a S názorem OÚ. Dále bylo předloženo čestné prohlášení, výpis z katastru nemovitostí, faktura
ve výši Kč 46.300,-- a potvrzení banky o jejím proplacení.
Usnesení Č. S
ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro manželé Hrudkovi na úhradu nákladů
s restaurátorskou obnovou kamenného křížku, který se nachází na pč. 207/1 k.ú. Kramolna.
Výše příspěvku činí 46.300,- Kč dle faktury.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

O

Zdrželi se

spojených

O

6) Smlouva s Městem Náchod
Starosta seznámil přítomné S dodatkem Č. 2 o půjčce - prodloužení půjčky do 31.12.2018
dle zainteresovaného vedení města by mělo být vydání územní rozhodnutí a pak by půjčka měla být
prominuta.
Usnesení Č. 6
ZO souhlasí s dodatkem Č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.05.2001,
ze dne 27.2.2008 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

O

Zdrželi se

ve mění dodatku

Č.

I

O

7) Informace k silnici 1/14
Starosta přečetl zápis zjednání na Generálním ředitelství ŘSD v Praze. ZO dalo nesouhlas se ZUR
KHK v listopadu 2013 - starosta opět přečetl dopis odeslaný kZUR a seznámil s průběhem jednání
s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem. Francem, kterému byly zaslány podklady dohodnuté
při jednání, kterého se zúčastnili kromě zástupců obce za občanské sdružení Nedejme se paní
Nývlrová a pan Šimek.
K tomto bodu byla zahájena krátká diskuse:
p. Šimek: Požadoval zásadní odmítnutí a je potřeba mít zásadní postoj, trvat na tom, že to nechceme.
a jednání v HK starosta i místostarosta souhlasili, že obě varianty se postaví na
stejnou úroveň a jsou v současné době v horizontu 30 let navrženy jako rezervy a s tím
sdružení nesouhlasí. Trval na sledování postupu stavebního úřadu s cílem využít
případné zaváhání státních orgánů jako další argument k odmítnutí trasy Ul4.Veřejné
projednání územního plánu v Náchodě s připomínkami - kraj musí reagovat ve lhůtě
do 30 dnů.
odpověď - Pan Zelený: Zástupci Městského úřadu Náchod nám vychází vstříc a jejich spolupráce
nedává podnět k nedůvěře v jejich zákonný postup.
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pí. Tylšová: Na Kramolně by se měl stavět satelit a občané říkají, že je raději cestu než satelit.
odpověď - Pan starosta: Tento názor určité skupiny občanů se dá předpokládat a všechno bude
předmětem dalších jednání. Dne 24. ledna 2013 bude další jednání
u hejtmana na KÚ KVHK. Starosta navrhnul p. Šimkovi jako zástupci
občanů a člena sdružení možnost účasti na tomto jednání. Obec Kramolna
zásadně nesouhlasí s koridorem pro komunikaci 1114.Co se týče výstavby
"satelitu" je to záměr majitelů pozemků v prostoru u čističky odpadních
vod vedle Kylarových. K tomuto záměru byly dány vyjádřeni již
v minulém ÚP, snahou obce je snížit počet RD tak, aby se obavy
z tzv. satelitu neprojevily negativně na okolní zástavbě.
pí. :-.Iý,'ltová: Jednání, které se uskutečnilo v Náchodě byla iniciováno P. Šimkem. Na podporu cílů
sdružení bylo podepsáno 230 občanů. Nesouhlas byl předán na KÚ KVHK a na ŘSD
v Hradci Králové. Občanské sdružení podniká kroky v součinnosti s obecním úřadem.
odpověď - Pan starosta: Opakovaně potvrdil snahu OÚ informovat sdružení o všech případných
změnách ve stanoviscích a vyvolaných jednáních.

8) Příspěvek na činnost (fm. dar) TJ Sokol Kramolna ve výši 35 000,- Kč
Vzhledem k výši příjmů z daní za odvod loterií a podobných her starosta obce navrhl finanční dar
pro TJ Sokol Kramolna ve výši 35 000 Kč.
Usnesení Č. 7:
schvaluje finanční dar ve výši 35 000,' Kč pro TJ.

za

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželi se

O

O

9) Diskuse:
p. Šimek: Obchvat Náchoda musí dosáhnout územního rozhodnutí a stavební povolení, pokud nebude
tak se asi bude muset půjčka dle smlouvy vrátit. Doporučuje právní posouzení vzniklé
siruace a požádal, aby obec počítala s rezervou, pokud by půjčku musela vrátit.
odpoved': p, Zelený: Jsme ve stejné situaci jako Vysokov, půjčka se prodlužuje dál, protože zatím je
šance že nám to prominou. Smlouva byla předmětem jednání několika právníků
a momentální řešení prodloužením její platnosti je přijatelným řešením. Vytváření
rezervy na případné splacení půjčky je součástí našeho hospodaření od vzniku této
smlouvy ajejí případné splacení nás nijak neohrozí.
reakce pí. Kropáčková: Obec hospodaří s ročním rozpočtem, tzv. s příjmy a výdaji. V polovině
loňského roku (2012) za schválilo vytvoření tzv. spořicího účtu, na který obec převedla
5 mil. Kč. Tato částka měla být použita na zateplení MŠ Kramolna a OÚ Kramolna.
Akce proběhly a jsou zkolaudovány bez nutnosti čerpat z účtu. Současné za plánuje
tento účet zachovat.
p. Mutsch: Příspěvek TJ Sokolu Kramolnaje příliš vysoký na to, že nepracují s mládeží.
odpověď: p. starosta: Příspěvek řeší zejména provoz zařízení TJ Sokol Kramolna, který celoročně
slouží k zájmovým činnostem TJ a občanů Kramolny. Jeho výše tyto náklady pokrývají
tak akorát. TJ SOKOL Kramolna může svoje aktivity presentovat při příštím zasedání
za, na které může být přizván zástupce TJ.
Protože nebylo dalších příspěvků do diskuse předsedající
vánoc a hodně zdraví do nového roku 2014 v 17:50 ukončil.
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Starosta:

Radovan Dostál
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schůzi zastupitelstva
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