Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XLIII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 17. srpna 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:35 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů

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

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

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva předsedy finančního výboru
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Náchod a Obcí Kramolna
Projednání OZV č. 1/2012 (neaktuální terminologie), OZV č. 4/2008 a OZV č.
3/2008 (návrh na zrušení)
Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2022
Prodej pozemku p.č. 48/73 v k.ú. Kramolna
Rozpočtové opatření
Různé
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.
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 09. 08. 2022 do 17. 08. 2022. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Josefem Zeleným a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Šrámka a Lubomíra
Pavla, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
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 vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:
• Bod 10) Různé se nahrazuje bodem Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zpráva předsedy finančního výboru
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Náchod a Obcí Kramolna
Projednání OZV č. 1/2012 (neaktuální terminologie), OZV č. 4/2008 a
OZV č. 3/2008 (návrh na zrušení)
6) Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
7) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2022
8) Prodej pozemku p.č. 48/73 v k.ú. Kramolna

9) Rozpočtové opatření
10) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
11) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Zpráva předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala předsedu finančního výboru k představení návrhu
Předseda finančního výboru, p. Josef Zelený, seznámil ZO s jeho činností. V roce 2022
I. pololetí byly kontrolovány pokladní doklady a faktury obce, závěrečný účet obce za rok
2021, poskytnuté finanční prostředky spolkům a jejich vyúčtování. Návrh rozpočtu na rok
2022 a Závěrečný účet obce za rok 2021 byly řádně vyvěšeny na úřední i elektronické desce.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala předsedu kontrolního výboru k představení návrhu
Předseda kontrolního výboru, p. Ing. Jiří Šrámek, seznámil ZO s jeho činností. Sdělil, že
kontrolní výbor v letošním roce zasedal jedenkrát, a to 15. 8.2022. Výbor kontroloval plnění
usnesení přijatých ZO v období I. pololetí 2022 – bez výhrad.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo Obce Kramolna bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Náchod a Obcí Kramolna
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec Kramolna oslovila Město Náchod se žádostí o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
výkonu činností Městské policie Náchod na území obce Kramolna. Jedná se o zajišťování
úkolů podle zákona o obecní policii. Městská policie bude zabezpečovat veřejný pořádek a
plnit další úkoly podle zákona, např. přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlížet na dodržování občanského soužití, dohlížet na dodržování OZV a nařízení obce,
podílet se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích atd.
Obec s městem veřejnoprávní smlouvu uzavřenou měla, ale v roce 2014 smlouvu město

vypovědělo. V současné době má obec uzavřenou s městem Náchod pouze veřejnoprávní
smlouvu na odchyt psů.
Jednání o nové smlouvě probíhají, smlouva se připravuje. Zastupitelstvo ji tudíž nemá
k dispozici a nemůže o ní jednat. Je tedy navržen záměr na uzavření veřejnoprávní smlouvy a
pověření starostky její přípravou.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
Paní K. Hubáčková se dotazuje na podrobnosti připravované smlouvy s Městskou policií.
Paní starostka odpověděla, že o podrobnostech smlouvy bude s Městem Náchod teprve
jednáno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na uzavření Veřejnoprávní smlouvy
s Městem Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 40, 547 01Náchod, IČ 00272868, o výkonu
činnosti Městské policie Náchod na území obce Kramolna a pověřuje starostku její
přípravou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Projednání OZV č. 1/2012 (neaktuální terminologie), OZV č. 4/2008 a č.
3/2008 (návrh na zrušení)
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec v souvislosti s povinností zveřejnit stávající právní předpisy vyhlášené do konce
roku 2021 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů, zaslala některé vyhlášky a nařízení ke kontrole na Ministerstvo vnitra s tímto
výsledkem:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o koeficientu daně z nemovitostí má neaktuální
terminologii. Je nutné ji schválit s novou terminologií – změna jako je daň z nemovitých věcí,
zdanitelné stavby atd.). Koeficient sazby daně se nemění a zůstává ve výši 1,5. Nová vyhláška
bude nahrazovat stávající vyhlášku č. 1/2012 ze dne 27.06.2012.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé
spalovací zdroje znečišťování a obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci jsou dle vyjádření Ministerstva
vnitra neaktuální, a je navrženo jejich zrušení. Pokud by bylo třeba danou problematiku
opětovně upravovat dle současné právní úpravy vypracovaly by se vyhlášky, které by
odpovídaly současné legislativě.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení nové OZV o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se nahrazuje OZV obce Kramolna č. 1/2012.
Současně návrh na schválení OZV, kterou se ruší OZV obce Kramolna č. 3/2008 a 4/2008.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se nahrazuje Obecně

závazná vyhláška obce Kramolna č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna,
kterou se ruší tyto obecně závazné vyhlášky obce Kramolna:
a) obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna č. 4/2008, kterou se zakazují některé
druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování, ze dne 13.02.2008.
b) obecně závaznou vyhlášku obce Kramolna č. 3/2008, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci, ze dne 13.02.2008.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Z důvodu zahájení akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ byl poptán technický
dozor stavby a koordinátor BOZP. Podle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 1/2020 se jedná o zakázku II kategorie. Byly osloveni 3 dodavatelé. Nejnižší
nabídkovou cenu podal uchazeč Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská
59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988, s cenou ve výši 289 680,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvu je předložen návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
schválení přidělení VZ tomuto uchazeči.
Dále jsou zastupitelstvu předkládány v souvislosti s akcí „III/3036 Kramolna, silnice a
chodník“ návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku, které budou po
zaměření součástí stavby. Jedná se o smlouvu s p. Kociánem na p.p.č. 371o výměře 1 m2 a
st.p.č. 4 o výměře 1 m2, oba pozemku v k.ú. Trubějov, cena 250,- Kč/1 m2. Dále se jedná o
smlouvu s Jaromírem a Věrou Mertlíkovými na p.p.č. 263/1 o výměře 166 m2 a p.p.č. 252 o
výměře 36 m2, oba pozemky v k.ú. Trubějov, cena 200,- Kč/1 m2. Dále se jedná o smlouvu
s Mgr. Davidem a Mgr. Janou Kmochovými na pozemek st.p.č. 315/1 o výměře 2 m2,
pozemek v k.ú. Městská Kramolna, cena 350,- Kč/1 m2.
Se záměrem budoucí koupě části pozemků i s uvedenou kupní cenou vyjádřilo souhlas ZO
Kramolna na svém zasedání dne 24.6.2020 usnesením č. XIX/8/2020. Na pozemky byl
proveden znalecký posudek o ceně obvyklé p. Ing. Rostislavem Zeiskou z Náchoda.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schválení
přidělení veřejné zakázky na technický dozor stavby a koordinátora BOZP na akci
„III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ uchazeči firmě Údržba silnic Královéhradeckého
kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s panem Josefem Kociánem, bytem Trubějov 34, 547 01 Náchod, nar. 07.10.1973 za účelem
vybudování stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“:
a) na část pozemku p.č. 371, k.ú. Trubějov, bude oddělena geometrickým plánem dle
záborového plánu o výměře 1 m2 za 250,- Kč/1 m2, geometrickým plánem může být
tato výměra upřesněna,
b) na část pozemku st.p.č.4, k.ú. Trubějov, bude oddělena geometrickým plánem dle
záborového plánu o výměře 1 m2 za cenu 250,- Kč/1 m2, geometrickým plánem
může být tato výměra upřesněna,
a pověřuje starostku podpisem obou těchto smluv.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s Jaromírem, nar.14.08.1955, a Věrou, nar. 23.11.1955 Mertlíkovými, oba bytem Trubějov
62,547 01 Kramolna za účelem vybudování stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“:
a) na část pozemku p.č. 252, k.ú. Trubějov, bude oddělena geometrickým plánem dle
záborového plánu o výměře 36 m2 za 200,- Kč/1 m2, geometrickým plánem může
být tato výměra upřesněna,
b) na část pozemku p.č.263/1, k.ú. Trubějov, bude oddělena geometrickým plánem
dle záborového plánu o výměře 166 m2 za cenu 200,- Kč/1 m2, geometrickým
plánem může být tato výměra upřesněna,
a pověřuje starostku podpisem obou těchto smluv.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s Mgr. Davidem, nar. 3.7.1974, a Mgr. Janou, nar. 2.6.1974 Kmochovými, oba bytem Na
Pískovně 624/58a , Liberex XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec za účelem vybudování
stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ na část pozemku st.p.č. 315/1, k.ú. Městská
Kramolna, bude oddělena geometrickým plánem dle záborového plánu o výměře 2 m2 za
350,- Kč/1 m2, geometrickým plánem může být tato výměra upřesněna, a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

7) Odpis pohledávky za odpady a ze psů za rok 2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.

0

Zdrželi se:

0

Odpis pohledávek za odpady za rok 2022 (viz. příloha č. 2) – jedná se o osvobození dle
vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Odpis za
rok 2022 činí u pohledávky za odpady částku 36 888,- Kč. Odpis za rok 2022 činí u
pohledávek ze psů částku 1 800.- Kč V loňském roce činil odpis za odpady 37 300,- Kč a ze
psů 2 550,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok
2022 ve výši 36 888,- Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2022 ve výši 1 800,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

8) Prodej pozemku p.č. 48/73 v k.ú. Kramolna
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce Kramolna svým usnesením č. XLI/13/2022 ze dne 27.06.2022
schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 48/73 o výměře 31 m2 v k.ú. Kramolna za 200,- Kč za
1 m2. Záměr byl řádně vyvěšen od 01.07.2022 do 22.07.2022 na úřední i elektronické desce
(viz. příloha č. 3). Zájemce se přihlásil až po uvedeném termínu, a proto je navržena
revokace usnesení a schválení nového záměru prodeje na tento pozemek za cenu 200,- Kč/ 1
m2.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Pan Chaloupka nesouhlasí s rozhodnutím ZO ve věci ceny na 1 m2 a připomíná, že nabízel za
odprodej 106,- Kč/1 m2 a žádá zohlednit své právo vydržení předmětného pozemku. Paní
starostka ve věci ceny za 1 m2 pozemku vysvětlila, že postupuje dle rozhodnutí Zastupitelstva
obce, nelze dělat výjimky. Přesto znovu osloví právníka k vyjádření k problematice práva
vydržení.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 48/73,
schválený usnesením č. XLI/13/2022 dne 27.06.2022 a zároveň schvaluje nový záměr
prodeje pozemku p.č. 48/73 o výměře 31 m2 v k.ú. Kramolna za minimální cenu 200,- Kč/1
m2 .
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Jedná se o kompenzační bonus COVID, navyšuje se položka 4111 UZ 98043 o 2 165,- Kč
a současně se snižuje o stejnou částku položka 8115 změna stavu prostředků na ZBÚ. (příloha
č. 4)

Rozpočtové opatření č. 8/2022
Jedná se o dotaci na obnovu a následnou péči lesního porostu, Ministerstvo zemědělství,
navyšuje se položka 4116, UZ 29031, nástroj 170, zdroj 5 o částku 42 681,- Kč, dále se jedná
o dotaci na soustřeďování dříví v lese, Ministerstvo zemědělství, navyšuje se položka 4116,
UZ 29015 o částku 3 318,- Kč a současně se snižuje o částku 45 999,- Kč položka 8115
změna stavu prostředků na ZBÚ. (příloha č.5)
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Jedná se o navýšení výdajů na akci Den plný her a zábavy na par. 3319 pol. 5164 ve výši
6 500,- Kč - pronájem WC, na par. 3319 pol. 5169 ve výši 13 500,- Kč – ostatní služby a
zároveň se mění pol. 8115 změna stavu prostředků na ZBÚ ve výši 20 000,- Kč. (příloha č. 6)
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. 7,8 a 9/2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

5

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.14 bylo schváleno.

10) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem:
ZO na zasedání dne 30.03.2022 usnesením č. XXXVIII/5/2022 schválilo uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/Lhotky – knn pro p.p.č. 95/7 – kabelové vedení na
pozemku p.č. 210/2, v k.ú. Lhotky (obecní pozemek - ostatní komunikace) pro nového
odběratele – výstavba nového rodinného domu, kde se obec zavázala po dokončení uvedené
stavby distribuční soustavy uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Jednorázová náhrada za zařízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 000,- Kč. Tato
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 210/2 v k.ú. Lhotky je
předkládána zastupitelstvu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
ČEZd_SoVB 37777/IV-12-20236036 na p.p.č. 210/2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k.ú. Lhotky, s firmou ĆEZ Distribuce , a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, E%C 247 29 035, na základě písemně udělené moci ze
dne 18.12.2020 evid. č.: PM/II – 055/2020 ELEKTRO SCHEJBAL, s.r.o., se sídlem
Kocbeře 90, PSČ 54464, IČ 7215878, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a na
základě písemně udělené plné moci ze dne 11.2.2019, Petrem Havlíčkem se sídlem Jana
Palacha 1348, 511 01 Turnov, IČ 76192571 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na 2 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

.

12) Diskuse
V diskusi byly vzneseny tyto dotazy.
Paní K. Hubáčková má dotaz k bodu 4 - znovu žádá větší podrobnosti o veřejnoprávní
smlouvě s Městem Náchod o výkonu činností Městské policie Náchod na území obce
Kramolna, zda obdržela Obec Kramolna návrh této smlouvy, nebo jakékoli další informace ke
smlouvě a zda se zastupitelé již radili o podmínkách této veřejnoprávní smlouvy s Městem.
Paní starostka odpověděla, že tuto veřejnoprávní smlouvu navrhuje a sestavuje Město
Náchod, kde jsou právníci s příslušnou odborností. Zastupitelé Obce projednají okamžitě po
obdržení návrhu smlouvy.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,35 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9
Zápis byl vyhotoven dne: 18.08.2022
Zapisovatel:

Ivana Zelená

dne:

22.08.2022

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Šrámek

dne:

22.08.2022

Lubomír Pavel

dne:

22.08.2022

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

22.08.2022

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

22.08.2022

