Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. IV.
ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 6. února 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18.50 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík,
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Lubomír Pavel, Josef Zelený
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)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Obecní byty Kramolna čp. 145
Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. o bezúplatný převod pozemků
p.č. 318 v k.ú Kramolna a p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje
Projekt chodníku na Trubějově
Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2018
Schválení žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Žádosti o dotace na opravu kulturních památek v obci
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 25. 1. 2019 do 6. 2. 2019. 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 Jiřím Maršíkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Josefa Zeleného,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Josefa
Zeleného, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
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:


Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla zařadit jako bod 9



GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR jako bod 10

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Obecní byty Kramolna čp. 145
Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. o bezúplatný převod pozemků
p.č. 318 v k.ú Kramolna a p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do vlastnictví
Královéhradeckého kraje
5) Projekt chodníku na Trubějově
6) Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2018
7) Schválení žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu
1)
2)
3)
4)

8) Žádosti o dotace na opravu kulturních památek v obci
9) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, člení otočné odpružené radlice a komunálního
rozmetadla
10) GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů
11) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Obecní byty Kramolna čp. 145
Předsedající v úvodu k tomuto bodu sdělil, že z důvodu střetu zájmů, kdy jedním z
žadatelů o byt je jeho příbuzný, zdrží se hlasování. Následně předal řízení jednání ZO pro
tento bod starostce.
Starostka pak informovala zastupitele, že obec na základě vyhlášeného záměru na
pronájem obecních bytů obdržela celkem 3 nabídky. Dne 3.12.2018 byla svolána hodnotící
komise, tvořená zastupiteli obce, která doručené nabídky otevřela a zkontrolovala s tím, že
všechny splnily požadavky dle zveřejněných záměrů a postoupily do hodnocení nabídek,
které proběhlo 19.12.2018. Hodnotící komise se sešla ve stejném složení, ale na začátku
jednání vystoupil místostarosta Ing. Bohumil Pecold s prohlášením, že s ohledem na možný
střetu zájmů, kdy jedním ze žadatelů o byt je příbuzný, nebude se účastnit hodnocení
podaných nabídek. Následně vystoupil i zastupitel Jan Pařízek s prohlášením, že se kvůli
střetu zájmů také nebude účastnit hodnocení podaných nabídek, protože sám podal nabídku.
Zbývající členové hodnotící komise pak dle stanovených kritérií posoudili jednotlivé nabídky
a stanovili jejich pořadí, na jehož základě předložili do jednání zastupitelstva obce ke
schválení návrh usnesení, kterým zastupitelstvo přiděluje byt č. 145/I žadateli Pavlu
Pecoldovi a byt č. 145/II žadateli Janu Pařízkovi a současně schvaluje paní Lucii Jaklovou
jako náhradníka v případě uvolnění některého z obecních bytů.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě byly sděleny
tyto návrhy:
Jan Pařízek sdělil zastupitelstvu, že stahuje svou nabídku na pronájem obecního bytu a o
přidělení bytu se neuchází.
Návrh usnesení č. 3)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přidělení bytu č. 145/I žadateli Pavlu Pecoldovi,
narozenému dne 12.8.1991, bytem Kramolna čp. 5 a přidělení bytu č. 145/II žadateli Lucii
Jaklové, narozené dne 20.5.1983, bytem Kramolna čp. 162 a pověřuje starostku k podpisu
příslušných nájemních smluv.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 3) bylo schváleno.

3) Žádost o monitorování prostoru okolo kapličky na Lhotkách
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. II/10b/2018 ze dne 5.12.2018 pověřilo starostku
obce k jednání a zaslání žádosti o umístění a provozování kamerového systému se záznamem
na veřejném prostranství obce okolo kapličky na Lhotkách Policii ČR v Náchodě. Obec

následně odeslala tuto žádost jak na Policii České republiky, Územní odbor Náchod, tak i na
Městskou policii Náchod a Městskou policii Červený Kostelec. PČR Náchod ve své odpovědi
(příloha č. 2) nejprve uvádí vyhodnocení bezpečnostní situace v obci Kramolna a Lhotky za
roky 2017 a 2018, ze které vyplývá, že bezpečnostní situace v obci Kramolna i Lhotky je
stabilní a počty trestných činů jsou na minimální úrovni. K požadavku na instalaci
kamerového systému sděluje, že takové umístění by nebylo efektivní, protože nestačí
instalace pouze jedné kamery, ale byl by nutný celý systém, který by snímal veškerý průjezd a
pohyb v obci Kramolna a Lhotky. To by představovalo umístění kamer na všechny příjezdové
komunikace do obou obcí. Navíc by takový systém musel naplňovat všechny zákonné
požadavky a musel by být technicky proveditelný. Městská policie Náchod ve své odpovědi
(příloha č. 3) uvádí, že nemůže na území obce Kramolna vykonávat pořizování zvukových,
obrazových nebo jiných záznamů z veřejných míst, protože město Náchod nemá na tyto
činnosti uzavřenou s obcí Kramolna veřejnoprávní smlouvu. Současně uvedla, že není
v personálních možnostech Městské policie Náchod rozšiřovat stávající nebo uzavírat nové
veřejnoprávní smlouvy. Městská policie Červený Kostelec ve své odpovědi (příloha č. 4)
mimo jiné uvedla, že nemůže žádosti vyhovět, protože obec Kramolna nemá s městem
Červený Kostelec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě by mohla vykonávat
pravomoc na jejím území. Současně sdělila, že vzhledem ke stávajícím personálním
možnostem není v dlouhodobém horizontu reálné takovou smlouvu uzavřít.
Protože obec Kramolna nemá zákonnou možnost sama provozovat kamerový systém se
záznamem na veřejných prostranstvích a ze zaslaných odpovědí Policie ČR v Náchodě,
Městské policie Náchod a Městské policie Červený Kostelec vyplývá, že nebudou provozovat
kamerový systém se záznamem na veřejném prostranství obce okolo kapličky na Lhotkách, je
zastupitelstvu předložen návrh usnesení, kterým tyto informace paní starostky bere na
vědomí.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace paní starostky ohledně
odpovědí na žádosti a jednání s Policií ČR v Náchodě, Městskou policií Náchod a Městskou
policií Červený Kostelec o umístění a provozování kamerového systému se záznamem na
veřejném prostranství obce okolo kapličky na Lhotkách.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4) Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. o bezúplatný převod
pozemků p.č. 318 v k.ú Kramolna a p.č. 306/8 v k.ú Trubějov do
vlastnictví Královéhradeckého kraje
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Starostka informovala zastupitelstvo, že dne 16.1.2019 obdržela obec žádost Správy silnic
Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod dvou pozemků do vlastnictví
Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemek p. č. 306/8 v k. ú. Trubějov, o výměře 400 m2,
na kterém se nachází silnice č. III/3036, jejíž vlastníkem je Královéhradecký kraj. Dále se
jedná o pozemek p. č. 318 v k. ú. Kramolna, o výměře 1548 m2, na kterém se nachází silnice
č. III/30413, jejíž vlastníkem je také Královéhradecký kraj (příloha č. 5). Zastupitelé

projednali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují zastupitelstvu, aby na tomto jednání
schválilo pouze záměr na převod pozemku p. č. 306/8 v k. ú. Trubějov. Pokud jde o pozemek
p. č. 318 v k. ú. Kramolna, obec počítá s jeho převodem na Královéhradecký kraj, ale protože
aktuálně připravuje projekt na výstavbu chodníku na Lhotky podél krajské silnice č.
III/30413, bude se tím zastupitelstvo znovu zabývat až po vzájemném vyjasnění
pozemkových vztahů v souvislosti s tímto projektem.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemku p. č.
306/8 v k. ú. Trubějov, o rozloze 400 m2 (viz přiložená situace) na Královéhradecký kraj.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Projekt chodníku na Trubějově
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že obec projednala s Královéhradeckým
krajem (KHK) možnost rozšíření výstavby chodníku v rámci připravované rekonstrukce
silnice č. III/3036, a to o chodníky na Trubějově ke křižovatce s Bílou cestou. KHK nemá
námitky k navrženému rozšíření výstavby, ale obec si musí včas sama zajistit zpracování
projektu na tento chodník s tím, že bylo doporučeno, aby obec objednala zpracování projektu
u stejného projektanta, který byl vybrán v rámci výběrového řízení SÚS KHK pro stavební
akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“. Obec tedy požádala dodavatele M-PROJEKCE
s.r.o. o zaslání nabídky na zpracování projektu i na chodníky na Trubějově. Celková
nabídková cena za rozšíření projektových prací včetně autorského dozoru je 284 600,- Kč bez
DPH (příloha č. 6) Podle interní směrnice pro zadávání VZ by se tedy jednalo o zakázku
malého rozsahu II. kategorie, ve které by obec měla získat nabídky alespoň 3 dodavatelů. Tím
by ale, v případě že by nejnižší cenu podal jiný než stávající projektant, nebylo možné zajistit
zpracování projektu ve stejné kvalitě a s odpovídající návazností na projekt rekonstrukce
přilehlé silnice č. III/3036. V souladu s čl. 2 odst. b) směrnice není ale nutné provádět znovu
zadávání zakázky, protože se zakázka na projektové práce bude realizovat do jednoho roku od
předchozího výběrového řízení na práce stejného charakteru v rámci stavební akce „III/3036
Kramolna, silnice a chodník“. ZO je proto předložen ke schválení návrh Dodatku č. 1 (příloha
č. 6) ke stávající smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru stavební akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“, uzavřené s dodavatelem MPROJEKCE s.r.o. Aby ale zastupitelstvo obce mohlo schválit předložený Dodatek č. 1, musí
nejprve schválit záměr výstavby předmětného chodníku na Trubějově. Obec požádala
projektanta o zpracování předběžného seznamu prací, které by měla obec v rámci stavby
tohoto chodníku hradit, a kvalifikovaný hrubý odhad celkových nákladů za jeho výstavbu.
Tyto celkové náklady obce na výstavbu chodníku na Trubějově (bez nákladů na projekt, tedy
hrubý odhad ceny celkem s DPH, s rezervou 25 %) byly odhadnuty ve výši 1 361 912,– Kč s
DPH. Skutečné náklady pro obec se ale mohou změnit kvůli případným vícepracím, které
nyní nejsou známé, a jejich výše bude stanovena teprve po zpracování úplného projektu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby chodníku na Trubějově ke
křižovatce s Bílou cestou a zpracování odpovídající projektové dokumentace na jeho
realizaci v rámci připravované rekonstrukce silnice č. III/3036.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě
o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ se spol. M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500
02 Hradec Králové, IČ 050 61 415 a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

6) Rozbor hospodaření v lesích obce Kramolna za rok 2018
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Starostka seznámila zastupitele se Zprávou o činnosti v obecních lesích Kramolna za r.
2018 (příloha č. 7).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Zprávu o činnosti v obecních lesích Kramolna
za rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Schválení žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. XXXIV/12 ze dne 1.8.2018 schválilo pořízení
Změny č. 1 územního plánu Kramolna v rozsahu návrhů podaných žadateli. Nyní je
zastupitelstvu předložena ke schválení žádost o pořízení Změny č. 1 ÚP, která bude zaslána
Městskému úřadu Náchod jako pořizovateli této změny.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje žádost o pořízení Změny č. 1 ÚP, která bude
zaslána Městskému úřadu Náchod jako pořizovateli této změny.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) Žádosti o dotace na opravu kulturních památek v obci
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Záměrem tohoto bodu je schválení podání žádosti o dotaci na čerpání prostředků
z dostupných dotačních titulů MZE ČR a MMR ČR na akci“ Kramolna – sakrální stavby,
Boží muka, Pamětní kříž, Pomník padlých, Sýkorova kaple“. Dále pak schválení předložené
Příkazní smlouvy se spol. Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02, IČ
28806123 na zpracování a administraci žádosti o dotaci (příloha č. 8) Cena je 15 000,- bez
DPH za podání žádosti do obou dotačních titulů a 25 000,- bez DPH, pokud bude projekt
doporučen aspoň jedním poskytovatelem dotace. Pokud nebude projekt doporučen
k financování, nárok na úhradu splátky 25 000,- bez DPH zaniká.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 9a)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci na čerpání prostředků
z dotačních titulů MZE ČR Program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků, Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny a MMR ČR program Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT 117d8210G Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů - na akci“ Kramolna – sakrální stavby, Boží muka,
Pamětní kříž, Pomník padlých, Sýkorova kaple“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Příkazní smlouvu se spol. Profesionálové a.s.,
Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02, IČ 28806123 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9b) bylo schváleno.

9) Prodej traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a
komunálního rozmetadla
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vypracovanými znaleckými posudky na traktor
Wisconsin Yukon a jeho příslušenství. Jedná se o nadbytečný majetek z důvodu náhrady
novým traktorem, který se zakoupil v loňském roce. Cena traktoru dle znaleckého posudku je
171 800,– Kč, cena čelní otočné radlice je 14 630,– Kč a cena rozmetadla typ AG400 je
8 670,– Kč. Podmínkou prodeje bude prodej traktoru jako celku včetně příslušenství.
Minimální cena prodeje byla stanovena součtem cen obvyklých jednotlivých částí a činí 195
100,– Kč. Znalecké posudky vypracoval Zdeněk Jaroš, soudní znalec pro obor ekonomika –
odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel.

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje nadbytečného majetku –
traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla dle
znaleckých posudků.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10)

GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitele s návrhem:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s příkazní smlouvou na zajištění služeb ohledně pověřence
GDPR pro obec s firmou ICT plus, s.r.o., Piletická 486 – technologické centrum, 503 41
Hradec Králové, IČ 01384163. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2019. Jedná se o
pravidelnou měsíční službu, která vyplývá z evropské směrnice GDPR v ceně 2.420,– Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy s firmou ICT plus, s.r.o.,
Piletická 486 – technologické centrum, 503 41 Hradec Králové, IČ 01384163 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11)

Diskuse

p. Prouza – otázal se, jestli je možno v rámci opravy komunikace zajistit, aby se rozšířil
svod do kanalizace, který je před jeho domem
p. Pecold – odpověděl, že se tímto stavem zastupitelstvo bude zabývat a p. starostka se při
jednání na VaK a.s. Náchod zeptá na možnost řešení

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Odpověď Policie ČR na zavedení kamerového systému na Lhotkách
3. Odpověď Městské policie Náchod na zavedení kamerového systému na Lhotkách

4. Odpověď Městské policie Č .Kostelec na zavedení kamerového systému na Lhotkách
5. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kramolna a k.ú. Trubějov
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.10.2018 s firmou M–PROJEKCE, s.r.o,
+ cenová nabídka
7. Zpráva o činnosti v obecních lesích Kramolna za rok 2018
8. Příkazní smlouva č. PS 1971615032 + nabídky
Zápis byl vyhotoven dne: 11.2.2019
Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

11.2.2019

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel,

dne:

11.2.2019

Josef Zelený

dne:

11.2.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

11.2.2019

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

11.2.2019

