Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXII
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 15. května 2017
Místo jednání:

Knihovna Trubějov čp. 13

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

18:00 hodin
20:25 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík, Alena Kadavá,
Ladislava Novotná
–
–
Ing. Jiří Šrámek, Jaroslav Vlček
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
INS spol. s.r.o. – p. Petr Šulc

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

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání návrhu na projekt knihovny Trubějov čp. 13
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p.p.č. 192, k.ú. Lhotky
4) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky na opravu
komunikací v obci
5) Směna části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
6) Projednání darovací smlouvy na p.p.č. 1490/32, k.ú. Městská Kramolna
7) Projednání dopisu – půjčka od Města Náchoda
8) Projednání postupu prací na propustku "U deponie"
9) Projednání směrnic – Odpisový plán, Evidence, účtování a odepisování majetku,
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
10) Rozpočtové opatření
11) Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou, která přivítala hosta pana Petra
Šulce, zástupce firmy INS s.r.o. Náchod. Přítomní byli seznámeni s tím, že se 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 5. 5. 2017 do 15. 5. 2017. 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 Ing. Jiřím Šrámkem a Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu Novotnou,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Alenu Kadavou a Ladislavu
Novotnou, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
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 nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Dotace odpadové hospodářství – kompostéry, zařadit jako bod č.11



Nový bod Hřiště na Kramolně za obecním úřadem, zařadit jako bod č. 12

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Projednání návrhu na projekt knihovny Trubějov čp. 13
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p.p.č. 192, k.ú. Lhotky

4) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky na
opravu komunikací v obci
5) Směna části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
6) Projednání darovací smlouvy na p.p.č. 1490/32, k.ú. Městská Kramolna
7) Projednání dopisu – půjčka od Města Náchoda
8) Projednání postupu prací na propustku "U deponie"
9) Projednání směrnic – Odpisový plán, Evidence, účtování a odepisování majetku,
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
10) Rozpočtové opatření
11) Dotace odpadové hospodářství – kompostéry
12) Hřiště na Kramolně za obecním úřadem
13) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Projednání návrhu na projekt knihovny Trubějov čp. 13
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO i občanům byl představen návrh na novostavbu knihovny na Trubějově, se kterým je
seznámil p. Petr Šulc z firmy INS, spol. s.r.o. Původně projekt domu s pečovatelskou službou,
stavba cca za 12 mil Kč bez DPH, se snažíme zlevnit. Stávající objekt je přízemní s půdou,
střecha je valbová a již nevyhovuje současným potřebám. V budově funguje pouze obecní
knihovna. V navrhované novostavbě je knihovna zachována s původními rozměry, dále
společenská místnost, soc. zařízení, kuchyňka a 4 bytové jednotky.
Ing. Pecold doplnil, že se jedná o přípravnou fázi projektu, která předchází zpracování
studie, kde by již měly být konkrétní podmínky.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
Ing. Šrámek – zeptal se, o kolik se zlevní původní návrh
p. Šulc – odpověděl, že zhruba o cca 2,4 mil. Kč
p. Šimek – vznesl dotaz, zda je do ceny započítána i demolice a proč právě startovací
byty, když na Trubějově nejsou potřeba
p. Šulc – odpověděl, že demolice v ceně započítána není
p. Vlček – odpověděl, že se nejedná pouze o Trubějov, ale o celou Kramolnu
pí starostka – odpověděla, že startovací byty budou určitě potřeba a mohli by zde být i
byty pro důchodce, kteří už nechtějí bydlet doma a starat se o dům
pí Novotná – sdělila, že v této podobě se jí dům nelíbí a nekoresponduje s původní
zástavbou na Trubějově
pí Kadavá – sdělila, že s tímto návrhem nesouhlasí, moderní dům nezapadá do vesnického
rázu 10–15 domů, je důležité rozhodnout, zda tam byty budou či ne

p. Pecold – zopakoval, že cílem jednání je nechat zpracovat studii stavby, na požadavcích
zpracování se musí zastupitelstvo dohodnout. Zpracování studie bude zastupitelstvo
kontrolovat a připomínkovat.
pí Novotná – dotázala se, zda chce obec požádat o dotaci na výstavbu
p. Pecold – odpověděl, že záleží na tom, jaké budou vyhlášeny dotační programy a s tím
spojené podmínky dotace
pí Nováková – dotázala se, zda jsou byty podmínkou dotace
p. Pecold – odpověděl, že záleží na podmínkách dotace a rozhodnutí, zda se byty budou
stavět, by mělo vyjít ze studie
pí Novotná – sdělila, že když byla schůzka s občany na Trubějově, bylo domluveno, že
dům by měli využívat především obyvatelé Trubějova (knihovna, společenská místnost,
sociální zařízení, bez bytů)
pí Novotná – sdělila, že je potřeba zvážit, zda je nutné žádat o dotaci
pí Kadavá – sdělila, že není přesvědčená o tom, že budou chtít bydlet senioři z jiných částí
obce na Trubějově
p. Pecold – po poradě se starostkou navrhl, aby byla zpracována dotazníková akce na
Trubějově, kde budou popsány dvě varianty. Na základě výsledků by byly zadány požadavky
na vypracování studie.
p. Novotný – požádal o třetí variantu, aby mohl každý občan napsat svůj názor
p. Pecold – odpověděl, že proti tomu v zásadě nic nenamítá, ale nedovede si představit,
jak se tyto názory vyhodnotí
pí Novotná – zeptala se, jestli je vypracován rozpočet na projekt
p. Pecold – odpověděl, že rozpočet bude znám až z vypracované studie
pí Kadavá – zeptala se na termín, kdy budou dotazníky vypracované
p. Pecold – odpověděl, až je někdo připraví, nejdéle do třech týdnů
Někteří přítomní občané Trubějova projevili nesouhlasné stanovisko s přeloženým
návrhem.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci dotazníkového šetření o účelu
přestavby knihovny na Trubějově mezi občany Trubějova.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci "Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p.p.č. 192,
k.ú. Lhotky
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem:
ZO svým usnesením č. XX/3 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p. p.č. 192, k.ú. Lhotky“ a jmenovalo

hodnotící komisi pro výběrové řízení. Bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového
řízení. Veřejná zakázka byla zveřejněna 20.3.2017 a lhůta pro doručení nabídek končila
26.4.2017 v 15.00 hodin. Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena jedna
nabídka. Zastupitelstvu je předkládána zpráva o hodnocení nabídek (příloha č. 2) a návrh
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky.
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH a
výběrového řízení se zúčastnila jedna firma:


StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 753 16 Fryšták, IČ 29278481 s nabídkovou cenou
492 723,– Kč s DPH.

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče StavoSport s.r.o., která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou, kterou je firma StavoSport.
Stavební dozor bude provádět paní Libuše Hrochová, 517 32 Přepychy 142, IČ
73990159.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy.
pí Nováková – dotázala se, zda ve smlouvě o dílo je záruční lhůta 60 měsíců
p. Pecold – odpověděl, že ano, smlouva je součástí zadávací dokumentace a je na
stránkách obce
pí Novotná – sdělila, že je dobré, že už je vybrána firma na realizaci hřiště a že se ušetřila
velká částka.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky "Sportoviště Kramolna–Lhotky" rekonstrukce na p.p.č. 192, k.ú.
Lhotky“ uchazeči StavoSport s.r.o, Přehradní 233, 753 16 Fryšták, IČ: 29278481 a
pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky
na opravu komunikací v obci
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitelstvo o stavu místních komunikací v obci po zimním
období. Některé komunikace jsou místy propadlé, jsou potřeba zaplnit spáry, opravit vpusti u
chodníku, dát nové obrubníky atd. V souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu se jedná o zakázku kategorie II. Bylo proto realizováno poptávkové řízení na
provedení opravy místních komunikací, ve kterém byly osloveni 3 dodavatelé, a obec
obdržela 3 nabídky. Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky o přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou,
kterou je firma REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781,
s nabídkovou cenou 281 088,18 Kč bez DPH.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Nejdříve proběhla diskuse o potřebách oprav všech cest, nejen místních, ale i krajských.
pí Jirásková – upozornila, že na komunikaci, která vede k jejím domu, je třeba také
opravit popraskané spáry
pí Kadavá – zeptala se, zda vítězná firma v obci již opravovala a jak jsme s ní byli
spokojeni
p starostka – odpověděla, že firma v obci již komunikace opravovala v dobré kvalitě.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na "Opravy místních komunikací" uchazeči firmě REPARE
TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781 a pověřuje starostku
podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Směna části obecní cesty p.č. 1931/1, k.ú. Městská Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Na zastupitelstvu konaném dne 10. dubna 2017 bylo schváleno usnesení č. XXI/ 3 o
záměru směny pozemku ve vlastnictví obce Kramolna p.č. 1931/1 (cca 270 m2), k.ú. Městská
Kramolna, za pozemek ve vlastnictví města Náchoda p.č. 1275 (205 m2), k.ú. Městská
Kramolna, za podmínky zřízení věcného břemene pro obec Kramolna a občany obce
Kramolna pro neomezené právo chůze a jízdy osob a techniky. Rozdíly v hodnotě budou
finančně vyrovnány. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 20.4.2017 do 15.5.2017 a na
elektronické desce od 21.4.2017 do 15.5.2017 (viz příloha č.3). Náklady na znalecké posudky
bude hradit město Náchod.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí. Kadavá – zeptala se, jak je to s hodnotou směny, aby obec nedoplácela
pí starostka – ne, obec doplácet nebude
pí Novotná – sdělila, zda není škoda cestu směňovat
p. Pecold – sdělil, že bychom museli cestu opravit, minimálně provést odvodnění a nějaké
základní opravy, možná i opěrnou zeď (velké náklady)
p Novotný – sdělil, že obec opravovat komunikaci nemusí, a cestu by nesměnil
pí Kadavá – sdělila, že o návrh řešení s komunikací nás požádalo město Náchod
p. Pecold – sdělil, že podle jeho názoru to ničemu nebrání, cesta se dál bude používat a
bude na ní věcné břemeno
p. Vlček – sdělil, že obec chce vyhovět městu Náchod, o ničem jiném to není. Cesta tam
být musí, protože je tam vodojem. Naopak je škoda, když obec převezme komunikaci od
soukromníka a pak vydá nemalé náklady na její opravu.

pí Kadavá – sdělila, že v pozemku, který obec získá směnou, vede turistická trasa, zda a
jak se o to bude obec starat
p. Vlček – odpověděl, že obec se o to bude starat stejně jako o Lískovec
V 18.55 hodin p. Jiří Maršík opustil na 3 minuty jednání. Na hlasování se vrátil.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví obce Kramolna
p.č. 1931/1 (cca 270 m2), k.ú. Městská Kramolna, za pozemek ve vlastnictví města Náchoda
p.č. 1275 (205 m2), k.ú. Městská Kramolna (viz přiložené situace), za podmínky zřízení
věcného břemene pro obec Kramolna a občany obce Kramolna pro neomezené právo chůze
a jízdy osob a techniky. Rozdíly v hodnotě budou finančně vyrovnány.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu:

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Projednání darovací smlouvy na pozemek p.č. 1490/32, k.ú. Městská
Kramolna
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Jedná se o komunikaci, která vede směrem od řadovek k čp. Kramolna 140. Tato
komunikace je zčásti vedena jako zahrada a z části jako orná půda, obec chce tuto
komunikace převést na využití ostatní plocha, ostatní komunikace. Byla vyměřena nová část
komunikace, která je ještě v soukromém vlastnictví manželů Peštových, Kramolna 225.
Manželé Peštovi souhlasí s darováním nově zaměřeného pozemku p.č. 1490/32, k.ú. Městská
Kramolna o výměře 10 m2 obci Kramolna.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru p.p.č. 1490/32 (zahrada), k.ú.
Městská Kramolna od Stanislava a Jany Peštových, Kramolna 225, 547 01 Kramolna a
pověřuje starostku k podpisu příslušné darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Projednání dopisu – půjčka od Města Náchoda
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka seznámila přítomné s dopisem, který obec Kramolna spolu s obcí Vysokov
zašle starostovi Města Náchoda k projednání. Jedná se o prominutí půjčky (i úroků), kterou
poskytlo město Náchod obci Kramolna vzhledem k výstavbě obchvatu Náchoda., územní
řízení o stavbě již nabylo právní moci.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zaslání dopisu o prominutí půjčky
starostovi Města Náchoda.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Projednání postupu prací na propustku "U deponie"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Vzhledem k tomu, že dle posudku na propustek od firmy PROKONSULT z Červeného
Kostelce je třeba zahájit práce na novém mostu, jehož oprava by dle odhadu stála přibližně
cca ke 2 mil. Kč, požádali jsme ještě o statický posudek Ing. Jiřího Švorce z Náchoda, který
též konstatuje, že propustek je v havarijním stavu. Posudek ale připouští i opravu – sanaci
jednotky mostku a stanoví rozsah prací přímou prohlídkou a měřením mistra díla. Posudek
dále upozorňuje, že může během opravy dojít k různým objevením nebo překvapením, která
mohou původní návrh opravy ovlivnit. Nyní je třeba zadat zpracování rozpočtu na opravu
mostku, abychom zjistili předpokládanou cenu opravy
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
p. Pecold – souhlasí se schválením zadání zpracování rozpočtu na opravu mostku,
pí Nováková – doplnila, že je třeba posoudit, aby vícenáklady nedosáhly ceny nového
mostku
pí starostka – sdělila, že cenu budeme vědět, až bude zpracovaný rozpočet
pí Novotná a pí Kadavá – sdělily, že neví, proč by měly nyní rozhodovat, proč
neposuzovat až obě varianty najednou.
pí starostka – sdělila, že mostek je majetkem obce a zpracování rozpočtu musí obec
uhradit, proto žádá zastupitelstvo, aby se k tomu vyjádřilo
p. Novotný – informoval, je to důležité, pro koho budeme mostek opravovat a k čemu
bude sloužit, od toho se bude odvíjet cena opravy, např. pro zemědělce
p. Pecold – pokud nepustíme zemědělce přes mostek, budou jezdit obcí
p. starostka – až budeme znát cenu opravy, budeme žádat zemědělce, kteří mostek
používají o příspěvek.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kramolna vzhledem k havarijnímu stavu mostku "U deponie"
souhlasí se zadáním zpracování rozpočtu na jeho opravu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9) Projednání směrnic – Odpisový plán, Evidence, účtování a odepisování
majetku, Směrnice o aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k
prodeji

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila přítomné s návrhem:
Všem zastupitelům byly předloženy ke schválení tyto směrnice: Směrnice č. 2/2017 Odpisový
plán, Směrnice č. 3/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku a Směrnice č. 4/2017 (viz
příloha č 4) k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji. Směrnice byly
aktualizovány dle nových platných zákonů.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy:
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnici č. 2/2017 Odpisový plán, Směrnici č.
3/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku a Směrnici č. 4/2017 k aplikaci reálné
hodnoty majetku určeného k prodeji.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

Rozpočtové opatření

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
a) Rozpočtové opatření č. 4 (příloha č. 5)
Rozpočtové opatření č. 4 z roku 2017 se týká navýšení příjmů z poplatků ze psů ve výši
1000 Kč, z příjmů za železo ve výši 3000 Kč a z příjmů finančních darů ve výši 4500 Kč na
kulturní akci Čarodějnice. Dále došlo k navýšení výdajů na pojištění majetku od
KOOPERATIVY ve výši 925 Kč. Rozdílem těchto příjmů a výdajů došlo k navýšení
finančních prostředků na Bú o 7 575 Kč.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
b) Rozpočtové opatření č. 15/2016 (příloha č. 6)
Rozpočtové opatření č. 15 z roku 2016 se týká navýšení příjmů FO z kap. výnosů, zvýšení
příjmů z DPH, zvýšení příjmů z daně z nem., zvýšení příjmů z pronájmu majetku a zvýšení
příjmů z pronájmu pozemků v celkové výši 358 950 Kč na straně příjmů. Tedy došlo ke
zvýšení prostředků na Bú o 358 950 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

11)

Dotace odpadové hospodářství – kompostéry

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyhodnocením výzvy z OPŽP, kde obec podávala žádost o
dotaci na zakoupení kompostérů pro občany. Vzhledem k velkému množství podaných
žádostí obec při podání žádosti neuspěla. Starostka informovala, že aktuálně běží 68. výzva
OPŽP do 31.7.2017, do které chce obec podat novou žádost. Musí se však přepracovat projekt
a analýza se doplní ještě o kontejner na textil. Novou žádost zpracuje Ing. Plíštil z Mělníka.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Nováková – zeptala se na důvod neúspěchu
pí starostka – odpověděla, že je to kvůli velkému počtu žádostí, a naše žádost získala málo
bodů
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti do programu OPŽP, spec. cíl:
3.1 Prevence vzniku odpadů – Pořízení domovních kompostérů pro obec Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12)

Hřiště na Kramolně za obecním úřadem

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitele o návrhu rekonstrukce hřiště za obecním úřadem. Je nutné
jeho oplocení, doplnění nových prvků na hřiště i úprava podkladu, hřiště musí být také
posunuto směrem do louky. Nyní je třeba zpracovat projekt a rozpočet, dále požádat o územní
souhlas.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
pí Kadavá – požaduje zanést do usnesení, že zastupitelstvo schvaluje záměr rekonstrukce,
zastupitelstvu zatím nebyly předloženy žádné materiály
pí Novotná – sdělila, že nejdříve se navrhovalo pouze oplocení a nyní už je to i posunutí
hřiště a nové prvky, zeptala se, jaká je cena rekonstrukce
p. Pecold – odpověděl, že cena ještě není známa, protože není vypracovaný rozpočet.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr rekonstrukci hřiště za obecním úřadem a
pověřuje starostku k zajištění potřebných kroků pro realizaci rekonstrukce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 14 bylo schváleno

13)

Diskuse

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

pí Jirásková – sdělila, že od MěÚ, odboru výstavby, dostala souhlas s vybudováním ČOV
včetně kanalizace, a může tedy předčištěné vody vypouštět do veřejné kanalizace. V souhlasu
se píše, že v případě, že bude veřejná kanalizace ukončena komunální ČOV, nesmějí být
odpadní vody, které budou odváděny do veřejné kanalizace, nadále čištěny v domovní ČOV.
Údajně se dozvěděla, ale dotyčnou osobu nechce prozradit, že proběhlo jednání ohledně
výstavby nové centrální kanalizace na Lhotkách.
p. Vlček – sdělil, že stavební odbor zřejmě jen upozorňuje do budoucna, pokud by někdy
k výstavbě došlo
pí starostka – zeptala se, zda se pí Jirásková dotazovala na MěÚ v Náchodě, kde vydávali
souhlas, co je tím míněno
p. Pecold – zeptal se zastupitelů, zda má někdo informaci o stavbě nové centrální ČOV na
Lhotkách nebo o jednání, které údajně proběhlo.
Nikdo ze zastupitelů takovou informaci nemá.
pí. Jirásková- informovala o základnové stanici T–Mobile, které je postavena na
Lhotkách, ale na katastrálním území obce Studnice. V roce 2014 probíhaly na základnové
stanici úpravy (zejména se navyšovali počty antén) bez územního souhlasu nebo rozhodnutí.,
bylo zasláno pouze sdělení. Obec Studnice vydala nesouhlasné stanovisko s navrženými
úpravami a žádala o posouzení, zda tyto úpravy podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení.
MěÚ Náchod odpověděl, že nebyla provedená změna stavby v rozporu se schválenou PD.
Paní Jirásková byla iniciátorem petice o odstranění a přemístění stavby z důvodů ohrožení
zdraví obyvatel obce Lhotky. Paní Jirásková nechala přešetřit celou záležitost KÚ KHK –
odpověď neuspokojivá, proto požádala obě starostky obou obcí o zaslání dopis na MMR,
MŽP a Ministerstvo pro lidská práva. Podle odpovědí p. JUDr. J. Chvojky a Ing. K.
Šlechtové je p. Jirásková přesvědčena, že MěÚ v Náchodě, odbor výstavby pochybil. Proto
napsala obci Studnice i obci Kramolna, aby požádaly MěÚ Náchod, ing. Lipovskou o
prošetření. Starostky obou obcí zaslaly žádost o prošetření na KÚ KHK. Nejlépe by ovšem
bylo zaslat žádost přímo na ministerstvo.
pí starostka – doplnila informaci, že stavba ZS je povolena od roku 2001 i když je v
rozporu s územním plánem obce Studnice, a proto je povolena jako stavba dočasné do roku
2035. Na každou námi napsanou žádost je odpovězeno, že podle současné legislativy je vše v
pořádku. KÚ KHK jsme proto požádali, aby bylo prošetřeno, zda MěÚ, odbor výstavby,
postupoval správně. Pokud odpovědí, že MěÚ Náchod postupoval správně, můžeme to ještě
poslat na ministerstvo, ale musíme někde začít.
pí Jirásková – sdělila, že stavba neměla být vůbec povolena, stanovisko ing. Lipovské je v
rozporu s územním plánem obce Studnice
p. Pecold – požádal o ukončení rozpravy k tomuto bodu diskuse a požádal starostku, aby
tuto problematiku shrnula
pí starostka – sdělila, že po dohodě s p. starostkou ing. Toldovou byla žádost o prošetření
zaslána na KÚ KHK, o odpovědi bude informovat
p. Horák – informoval o špatném provedení odvodnění komunikace u jeho pozemku v
křižovatce na Trubějově, odtoková truba pod cestou je zaházená. Jedná se o majetek SUS
KHK.
pí starostka – odpověděla, že požádá zástupce SUS KHK o schůzku na místě
p. Horák – požádal o odstranění betonové zídky, která stojí z druhé strany jeho pozemku
na obecním pozemku, k ničemu není a padá mu na plot.

pí starostka – navrhla po skončení zasedání prohlídku na místě
p. Vlček – sdělil, že dle informací z KÚ KHK se bude letos opravovat komunikace
Lhotky – Řešetova Lhota,
obyvatelka Trubějova – vznesla dotaz, co se letos plánuje na Trubějově
pí starostka – odpověděla, že letos se bude opravovat cesta u čp. Trubějov 8
pí Novotná – sdělila, že jsme požádali o přemístění ukazatele blíž ke křižovatce, protože
hodně aut odbočuje o ulici dříve, ulici osadit značkou slepá ulice, dále jsme urgovali mostek,
když se odbočí na Horní Rybníky, není v dobrém stavu – nutná revize a oprava, v současné
době aspoň řádné označení. Dále značku s označením obce posunout až za Bílou cestu z
důvodu vysoké rychlosti projíždějících aut.
p. Novotný – v okolních obcích mají značení odpovídající provozu, ale na Trubějově ho
nemáme
pí Škopová – zeptala se, proč nemáme v obci průjezdový radar
pí starostka – odpověděla, že průjezdový radar řeší obce s rozšířenou působností
p.Novotný – požadoval měření městskou policí. Bylo mu odpovězen, že Městká policie v
Náchodě rychlost neměří, požádal tedy o kontaktování Městské Policie v Trutnově.
pí Novotná – sdělila, že přes obec jezdí i kamiony, má návrh jak zamezit průjezd přes
most kamionům a traktorům. Dále by posunula značku Obec Trubějov až na Pruty a před
Bílou Cestu by dala značku 40 km/h. Vše již bylo projednáno na místním šetření se starostkou
a p. Kultem, PČR ČR DI Náchod.
p Pecold – ukončil rozpravu k tomuto bodu s tím, že pí Novotná připraví návrh na
realizaci změn a starostka pošle p. Kultovi žádost
obyvatelka Trubějova – sdělila, že chodníček podle Počtových byl zasypán štěrkem a letos
už je zarostlý trávou, nejlepší by to bylo vyasfaltovat
pí Novotná – sdělila, že v lednu loňského roku podala na obec požadavky občanů
Trubějova, které nejsou realizovány, např. oprava stání na kontejnery nebo odstranění železné
rampy.
p. Šimek – zeptal se, jaké jsou výstupy ze strategického plánu
pí Novoná – sdělila, že též neví, jaké jsou výstupy
p. Pecold – odpověděl, že je vypracována SWOT analýza, která byla předána kolegům z
pracovního týmu, se kterými byla projednána a upravena a další připomínky nebyly. Aktuálně
na strategickém plánu rozvoje obce tedy pracují místostarosta spolu se starostkou bez
pracovní skupiny. Je připravena část návrhů opatření, které vyplývají ze SWOT analýzy. Ty
budou posílány pracovní skupině, a pokud se k tomu nevyjádří, dokončíme to sami.
p. Šimek – dotázal se na ČOV
p. starostka – odpověděla, že pro žádost je potřeba určité procento žadatelů, které nebylo
splněno, každému byla dána informace do schránky
pí. Mrštíková – myslí se, že by měli být občané více informováni o konání zastupitelstev
p. Pecold – sdělil, že zákon ukládá zveřejnění na úřední a elektronické desce. Obec ještě
informuje občany na autobusových zastávkách. Termín zastupitelstva měsíc po minulém byl
určen hlavně kvůli potřebě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky na hřiště na Lhotkách.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.25 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Zveřejněný záměr o směně pozemků
4. Směrnice (Směrnice č. 2/2017 Odpisový plán, směrnice č. 3/2017 Evidence, účtování a
odepisování majetku a Směrnice č. 4/2017 k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k
prodeji)
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
6. Rozpočtové opatření č. 15/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 22.5.2017

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:
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Alena Kadavá

dne:

22.5.2017

Ladislava Novotná

dne:

22.5.2017

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

22.5.2017

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

22.5.2017
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