Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XII.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 25. září 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18.55 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů
Jitka Kropáčková,, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek
Jan Pařízek
–
Jiří Maršík, Lubomír Pavel
Jana Hubáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" – výběrové řízení
Obecní byt Kramolna čp. 145/1
Oprava topení Kramolna čp. 145
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory "NON STOP EXPRES,
s.r.o."
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 224/2020
Rozpočtové opatření
Sběr a likvidace použitých jedlých olejů a tuků
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro rok 2019/2020
Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61, k.ú. Kramolna
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. 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 17. 9. 2019 do 25. 9. 2019. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Janem Pařízkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Lubomíra
Pavla a zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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 nebyl podán
návrh na změnu programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Akce "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" – výběrové řízení
Obecní byt čp. 145/1
Oprava topení Kramolna čp. 145
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory "NON STOP EXPRES,
s.r.o"
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 554/2020
Rozpočtové opatření
Sběr a likvidace použitých jedlých olejů a tuků
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro rok 2019/2020
Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61, k.ú. Kramolna
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2) Akce " Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" – výběrové řízení
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitele o přípravných pracích na akci zateplení prodejny
potravin v obci Kramolna čp. 145. Vzhledem k přiznání dotace bylo třeba zadat zpracování
podrobné projektové dokumentace, studie snížení energetické náročnosti nestačí. Dle
Směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jednalo o zakázku I.
Kategorie. Byli osloveni 3 vhodní dodavatelé a obec obdržela 3 nabídky. Jako nevýhodnější
byla s nabídkovou cenou 86,000,- Kč bez DPH vyhodnocena nabídka firmy INS , s.r.o.,
projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ60109971, se kterou byla
následně uzavřena smlouva.
Nyní je třeba schválit realizaci veřejné zakázky „Zateplení prodejny potravin v obci
Kramolna č.p. 145" v rámci které bude provedeno zateplení obvodového pláště 1. NP,
výměna výplní otvorů v 1. NP a částečné zateplení střechy objektu . Zadávací dokumentaci k
výběrovému řízení pro veřejnou zakázku zpracovala firma TENDRA spol. s.r.o., Ořechová
3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265 na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou
zpracovala firma INS, s.r.o., Náchod,
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 923 tis. Kč bez DPH. V souladu s čl. 3
Směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jedná
o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící
komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků,
současně musí být jmenování i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na
jmenování následujících členů hodnotící komise:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
 Jan Pařízek (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 zástupce zpracovatele zadávací dokumentace firmy TENDRA spol. s.r.o. Ing.
David Plíštil, Ph.D. (člen komise), Ing. Jitka Plíštilová (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí přidělení veřejné zakázky "Snížení
energetické náročnosti Kramolna č.p. 145", které spočívá v provedení zateplení obvodového
pláště 1. NP, ve výměně výplní otvorů v 1. NP a v částečném zateplení střechy objektu firmě
INS s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 60109971.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145", které spočívá v provedení
zateplení obvodového pláště 1. NP, ve výměně výplní otvorů v 1. NP a v částečném zateplení
střechy objektu a jmenuje hodnotící komise ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
 Jan Pařízek (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
 zástupce zpracovatele zadávací dokumentace firmy TENDRA spol. s.r.o. Ing.
David Plíštil, Ph.D. (člen komise), Ing. Jitka Plíštilová (náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3) Obecní byt Kramolna čp. 145/1
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele, že na základě žádosti o ukončení nájemní smlouvy p.
Pavla Pecolda, obec zveřejnila záměr na pronájem obecního bytu č. 145/1. Záměr pronájmu
byl vyvěšen na úřední i elektronické desce od 31.7.2019 do 15.8.2019. Dne 21.8.2019 byla
svolána hodnotící komise, tvořená zastupiteli obce, která otevřela a posoudila pouze jednu
doručenou nabídku. Hodnotící komise posoudila nabídku dle stanovených kritérií a předložila
zastupitelstvu obce ke schválení návrh usnesení, kterým zastupitelstvo přiděluje byt č. 145/1
žadateli Chien Tran Cong, Kamenice 144, 547 01 Náchod. Jedná se o nájemce obchodu s
potravinami na Kramolně čp. 145. Nájemní smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena
od 1.10.2019.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přidělení bytu č. 145/1 žadateli Chien Tran
Cong, narozenému 19.4.1979, bytem Kamenice 144, 547 01 Náchod, a pověřuje starostku
podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
4) Oprava topení Kramolna čp. 145
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelé byli informování na pracovní schůzce o špatném stavu plynového kotle pro
byty na Kramolně čp. 145. Jedná se o havarijní stav a situaci bylo nutné řešit vzhledem k
nastávajícímu topnému období. Vzniklá situace byla řešena s Ing. Adámkovou z Červeného
Kostelce a firmou M. Karásek z Kramolny. Jednalo se o posouzení využitelnosti plynového
kotle a návrhu řešení. Byla jednoznačně doporučena demontáž stávajícího plynového kotle
vytápějícího oba byty a napojení těchto bytů na stávající nový plynový kondenzační kotel pro

obchod. Vzhledem k tomu, že se jednalo o havarijní stav, starostka rozhodla o výjimce ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázka byla zadána uchazeči M.
Karásek, Kramolna 208, 54701 Náchod, IČ 66293723 za nabídkovou cenu 68 922,– Kč
včetně DPH. Následně bylo informováno zastupitelstvo obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci starostky o řešení havarijního
stavu plynového kotle pro dva obecní byty na Kramolně čp. 145 a přidělení zakázky na
opravu plynového topení firmě Miloš Karásek, Kramolna 208, 547 01 Náchod, IČ
66293723.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
5) Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory "NON STOP EXPRES,
s.r.o."
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem zveřejněného návrhu "Dodatku č. 1 k
Nájemní smlouvě pro nebytové prostory s firmou NON STOP EXPRES, s.r.o. Návrh byl
schválen usnesením č. XI/7/2019 ze dne 7. srpna 2019 a řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 19.8.2019 do 4.9.2019. (viz příloha č. 2). Předmětem dodatku je
upřesnění výpočtu platby nájemce za vodné a stočné. Na obecní úřad nebyla doručena žádná
písemnost, která by se týkala zveřejněného návrhu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové
prostory s firmou NON STOP EXPRES, s.r.o, se sídlem Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČ
25999516 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
6) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 554/2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Obec obdržela od pachtýře AGRO PROVODOV a.s., se sídlem Provodov čp. 75, 549 08
Provodov – Šonov, IČ: 48171042 Návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 554/2020, kterým
se mění článek 2. odstavec 1. Mění se výpovědní doba z 1 roku na 3 roky, dále se mění článek
3. odstavec 1 – pachtovné se zvyšuje z 1 500,– Kč na 2 000,– Kč za 1 ha propachtované půdy
od 1.1.2020. Návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě musí být před schválením řádně
vyvěšen.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č.
554/0152/2016 ze dne 30.5.2016 s pachtýřem AGROPROVODOV a.s., se sídlem Provodov
čp. 75, 549 08 Provodov – Šonov, IČ 48171042.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 12/2019
V tomto rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů par. 3725, pol. 2324 ve výši 23
500,– Kč, odvedeno na běžný účet pol. 8115, firma EKO-KOM přehodnotila platby za tříděný
odpad v roce 2018 a zaslala Obci Kramolna doplatek. Rozpočtové opatření bylo schváleno
5.9.2019. (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8) Sběr a likvidace použitých jedlých olejů a tuků
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka informovala zastupitelstvo, že od 1.1.2020 vstoupí v platnost nový zákon o
odpadech, který ukládá obcím zajistit komplexní sběr a likvidaci použitých jedlých olejů a
tuků od občanů a institucí, jichž je zřizovatelem Obec obdržela nabídku od firmy Makroils CZ
s.r.o. z Hradce Králové, která dodává sběrné popelnice na sběr upotřebeného oleje v pet
lahvích od občanů obce zdarma (jedná se o domovní odpad) a zajišťuje zdarma pravidelné
svozy. Za použitý olej firma vyplácí odměnu. Umístění a počet popelnic pro obec ještě není
dořešen. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy s firmou Makroils CZ s.r.o.,
Čajkovského 910/5, 500 09 Hradec Králové, IČ 02633485, která se zabývá likvidací
použitých jedlých olejů a tuků.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

9) Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro rok 2019/2020
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec obdržela dne 29.8.2019 "Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole,
Kramolna pro školní rok 2019/2020". Uvedené počty dětí nepřesahují celkovou kapacitu
mateřské školy, tj. 85 dětí, dle posledního Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a
školských zařízení. Požadovaný počet dětí ve třídách: 1. třída: 22 dětí, 2. třída: navýšení z 24
na 26 dětí, 3. třída: navýšení z 24 na 27 dětí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole,
Kramolna pro rok 2019/2020 takto: 1. třída: 22 dětí, 2. třída: navýšení z 24 na 26 dětí, 3.
třída: navýšení z 24 na 27 dětí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
10) Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 48/61, k.ú. Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Paní Alena Sychrovská podala na obec v srpnu žádost o odkoupení obecního pozemku
p.č. 48/61, k.ú. Kramolna, o velikosti 72 m2 vedeného jako ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha. Obecní pozemek se nachází mezi pozemky p.č. 50/7 a 1490/28, které vlastní p.
Sychrovská. Obec na tento obecní pozemek nemá v současné době přístup a nikdy jej k
ničemu nevyužívala. Také neexistuje záměr pro jeho využití obcí. Zastupitelstvu je tedy
předložen návrh na schválení záměru prodeje obecního pozemku p. 48/61 v k.ú. Kramolna.
Na výpise z KN je uveden způsob ochrany "rozsáhlé chráněné území". Starostka se
dotazovala na Katastrálním úřadu v Náchodě, bohužel zápis proveden pravděpodobně v roce
1999, ale nepodařilo se zjistit proč a jaká je to ochrana. Bylo přislíbeno, že KN se bude snažit
zjistit bližší informace. Na schválení záměru toto nemá vliv.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 48/61 v k.ú.
Kramolna o výměře 72 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
11) Různé
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
a) Úpravy na obecní komunikaci Dušek

Starostka informovala zastupitele 29.5.2019 o stížnostech p. Duška z Kramolny čp. 99 na
velký provoz na komunikaci Kramolna – Vysokov. P. Dušek žádal o zpomalovací retardér
(práh). Zastupitelstvo obce na tomto zasedání pověřilo starostku projednáním možností
umístění zpomalovacího retardéru s Policií ČR. V červnu byla žádost o stanovisko spolu se
zamítavým stanoviskem sousedů manželů Jirouchových odeslána Polici ČR. Dopravní
inspektorát Policie ČR zaslal dne 26.8.2019 nesouhlasné stanovisko k umístění krátkého
příčného prahu s tím, že pokud neobdrží souhlas všech vlastníků nemovitostí, kterých by se
dotkla instalace tohoto dopravního zařízení, které má za následek navýšení hlučnosti vozidel
při průjezdu a při brždění a rozjíždění se v úseku s krátkým příčným prahem, nevydá souhlas
s instalací tohoto dopravního zařízení a je nutné najít společně jiné řešení dané situace.
Zastupitelstvo pověřilo starostku, zasláním odpovědi p. Duškovi.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informaci z DI Policie ČR ohledně umístění
krátkého příčného prahu u čp. 99 v k.ú. Kramolna na vědomí a pověřuje starostku zasláním
odpovědí p. Duškovi.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
b) Změna jízdních řádů
Starostka informovala, že obci byl předložen návrh z KÚ KHK na úpravu časových poloh
autobusových spojů na trase Česká Skalice – Studnice– Kramolna – Náchod a Česká Skalice
– Č. Hora – Studnice– Č. Skalice. Cílem těchto změn je lépe navázat linky v Č. Skalici na
páteřní železniční dopravu směr Hradec Králové. Starostka zaslala návrh zastupitelům, aby se
k němu do 1.10.2019 vyjádřili.
a) Sýkorova kaple
Starostka informovala, že obec neobdržela žádnou dotaci na opravu kaple z důvodu, že
kaple stojí na cizím pozemku. Proto oslovila majitele pozemku, zda by pozemek obci
nepřevedli. Majitelé pozemku jsou ochotni obci pozemek darovat, pozemek bude nutné
zaměřit.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

12)

Diskuse

p. Mertlík – vyjádřil nespokojenost se sečením a úklidem příkopů v obci /špatně dosečené
příkopy a nepořádek v příkopu u silnice od Kramolny na Trubějov/, dále upozornil na strhané
transparenty na hřišti u hasičské zbrojnice na Kramolně a na neudržovaný stav některých
pozemků v obci
p. Pecold – vysvětlil, že obec se o své pozemky včetně příkopů stará a s použitím nově
zakoupeného příkopového ramena se sečení těchto míst ještě zjednoduší a zlepší, zároveň
uvedl, že odpovědnost za údržbu pozemku má vždy vlastník

p. Mertlík – vyjádřil názor, že by obec měla vyvíjet tlak na soukromé vlastníky
neudržovaných pozemků, aby se o své pozemky starali a neudržovaná místa nekazila vzhled
obce
p. Zelený – podotkl, že nedosečené pruhy trávy u příkopů už mnohdy nespadají ani do péče
Správy a údržby silnic a povinnost údržby je tak na vlastnících nebo pronajímatelích pozemků
p. Kropáčková – uvedla, že úklid příkopu mezi Kramolnou a Trubějovem zajistí pracovníci
obce
p. Šrámek – navrhnul, aby se místa, která nejsou vlastníky řádně udržovaná, vyfotila a
zveřejnila v obecním zpravodaji
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory – NON STOP EXPRES,
s.r.o.
3. Rozpočtové opatření 12/2019
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