Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. I
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 1. listopadu 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

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

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1
písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Rozpočtová opatření
1)
2)
3)
4)
5)

9) Změna příkazce operace, přezkoušel
10) Používání soukromého vozidla pro služební účely
11) Diskuse

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo zahájeno
v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. 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.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 19. října 2014 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán). 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 24. 10. 2018 do 01. 11. 2018. 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 Jaroslavem Vlčkem a Ing. Jiřím Šrámkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.

2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátů (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starostka obce paní Jitka Kropáčková přečetla slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka, Ing. Jiřího Šrámka,
zapisovatelem Janu Hubáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka, Ing. Jiřího
Šrámka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4) 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 nebyly podány
žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program jednání.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.
1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určen počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Rozpočtová opatření
Změna příkazce operace, přezkoušel
Používání soukromého vozidla pro služební cesty
Diskuse

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

5) Volba starosty a místostarosty

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem, aby jako uvolněná funkce ve smyslu § 71
zákona o obcích byla stejně jako v předchozím volebním období vykonávána pouze funkce
starosty obce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů
na změnu způsobu hlasování. V rozpravě nebyly podány žádné návrhy na změnu způsobu
volby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
d) Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Bohumil
Pecold navrhl zvolit do funkce starosty dosavadní starostku, paní Jitku Kropáčkovou. Žádné
další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kramolna volí starostkou paní Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
e) Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající pro tento bod předal řízení zastupitelstva paní starostce Jitce Kropáčkové,
která zahájila rozpravu k tomuto bodu a vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Starostka Jitka Kropáčková navrhla
zvolit do funkce místostarosty Ing. Bohumila Pecolda. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí místostarostou Ing. Bohumila Pecolda.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Paní starostka následně předala řízení zastupitelstva místostarostovi Ing. Bohumilu Pecoldovi.

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž finanční
výbor bude mít pět členů a kontrolní výbor tři členy.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude mít pět členů a kontrolní výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka
Jitka Kropáčková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Zeleného
Žádné další návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou finančního výboru pana Josefa Zeleného.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka Jitka
Kropáčková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Šrámka
Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího
Šrámka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Josef
Zelený navrhl zvolit členem finančního výboru paní Helenu Nyklíčkovou, paní Ivanu
Zelenou, paní Annu Ungerovou a pana Andrea Iole. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy finančního výboru paní Helenu Nyklíčkovou,
paní Ivanu Zelenou, paní Annu Ungerovou a pana Andrea Iole.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající zahájil rozpravu k tomuto bodu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Ing. Jiří
Šrámek navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Jaroslava Vlčka a paní Ivanu
Tomkovou. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy kontrolního výboru pana Jaroslava Vlčka a
paní Ivanu Tomkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

Předsedající požádal paní starostku o představení návrhu. Zastupitelům byl předložen
návrh, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních
celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna takto: Neuvolněným členům
zastupitelstva – předsedům výborů obce ve výši Kč 2.000,- od 2. listopadu 2018 a
neuvolněným členům zastupitelstva Kč 600- od 2. listopadu 2018. Za výkon funkce člena
výboru zastupitelstva se odměna neposkytuje. Starostka navrhla též měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákon o obcích) ve výši Kč 10.000,- od
2. listopadu 2018 (příloha č. 3).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
v platném znění, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva – předsedům výborů ve výši Kč 2.000,- od 2. listopadu
2018 a neuvolněným členům zastupitelstva Kč 600,- od 2. listopadu 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném
znění, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce ve výši Kč 10.000,- od 2 . listopadu 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

8) Podpisové vzory příkazce operace, přezkoušel
Předsedající navrhl pro příkazce operace starostu a z důvodu zastupitelnosti i
místostarostu, zároveň jejich podpisové vzory jako osoby odpovědné za účetní případ. Pro
přezkušování účetních dokladů předsedu finančního výboru.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podpisové vzory starosty a místostarosty,
jakožto příkazce operace a osoby odpovědné za účetní případ. Pro přezkušování účetních
dokladů schvaluje předsedu finančního výboru. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2
ke směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající požádal paní starostku o představení návrhu. Paní starostka informovala
zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních:
a) Rozpočtové opatření č. 16/2018 (příloha č. 3)
Jedná se o navýšení příjmů par. 3613 pol. 2133 o 450,– Kč (půjčovné za stan a židle),
par. 3639 pol. 3111 o 1 740,– Kč (prodej pozemku), par. 3639 pol. 3113 o 1000,– Kč
prodej DDHM, vše odvedeno na účet 8115 změna stavu krátkodobých finančních
prostředků na BÚ. Dále je navýšení příjmů pol. 4116 nástroj 106 zdroj 5 UZ 15011 a
výdajů par. 3726 pol. 5137 nástroj 106 zdroj 5 UZ 15011 o částku 695 214,57 Kč,
jedná se o dotaci na kompostéry. Další změny jsou prováděny v rámci paragrafu 3613
a 3726 takže se nenavyšují příjmy ani výdaje.
b) Rozpočtové opatření č. 17/2018 (příloha č. 4)
Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o 135 000,– Kč, příjmy pol. 4111 UZ 98187 ve
výši 135 000,-- a výdaje par. 6115 pol. 5169 UZ 98187 3 120,– Kč a par. 6115 pol.
591 UZ 98187 131 880,– Kč. Jedná se o dotaci na volby do zastupitelstev obcí a do
Senátu Parlamentu ČR.
c) Rozpočtové opatření č. 18/2018 (příloha č. 5)
Jedná se o navýšení příjmů o 700,–Kč za sběr železa par. 3723 pol. 2324, odvedeno na
účet 8115 změna stavu krátkodobých finančních prostředků na BDále je provedena
změna v rámci paragrafu 3613 z pol. 5901 na pol. 6121 ve výši 28 900,– Kč za energ.
audit na zateplení Kramolna 145.
d) Rozpočtové opatření č. 19/2018 (příloha č. 6)
Jedná se o navýšení výdajů na par. 3113 pol. 5321 o částku 6 600,– Kč hrazeno z účtu
8115, úhrada příspěvku na žáky do ZŠ Komenského. Navýšení příjmů par. 3613 pol.
2133 o 250,– Kč půjčovné za stan, par. 3725 pol. 2324 o 2240,– Kč zpětný odběr
elektrozařízení, vše odvedeno na účet 8115. Navýšení příjmů par. 6330 pol. 4134 o 25
000,– Kč a výdajů par. 6330 pol. 5348 o 25 000,– Kč výběr peněz v hotovosti do
pokladny. Dále jsou rozpočtové změny v rámci paragrafů takže se nenavyšují příjmy
ani výdaje, jedná se o tyto paragrafy: 3613, 6171,3639 a 6115.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16/2018, 17/2018,
18/2018 a 19/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10)

Používání soukromého vozidla pro služební účely

Předsedající seznámil přítomné s návrhem schválit v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. a
zák. č. 128/2000 Sb., používání soukromého vozidla paní starostky Volkswagen Golf Variant
SPZ 6H98203pro účely služebních cest a proplácení příslušných náhrad.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje používání soukromého vozidla Volkswagen
Golf Variant SPZ 6H98203. pro účely služebních cest a proplácení příslušných náhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

1

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

11)

Diskuse



Paní starostka poděkovala občanům za volební účast a zodpověděla dotaz na počet
neplatných odevzdaných volebních lístků.



Pan Martin Lukáš - vznesl dotaz ohledně umístění dohledové kamery na kapličku ve
Lhotkách. Uvedl, že neobdržel odpověď na písemný dotaz a namítnul, že na dnešním
jednání se tato záležitost neprojednala.



Pan Pecold - vysvětlil, že projednat dnes nebylo možné – toto zastupitelstvo je
ustavující a noví zastupitelé se musí s žádostí seznámit. Žádost bude zařazena na
programu I. řádného jednání zastupitelstva.



Paní starostka doplnila, že na žádost odpověděla s ujištěním, že se na prvním řádném
zastupitelstvu podnět bude řešit.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Slib zastupitelů
3. Rozpočtové opatření č. 16/2018
4, Rozpočtové opatření č. 17/2018
5. Rozpočtové opatření č. 18/2018
6. Rozpočtové opatření č. 19/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2018

Zapisovatel:

Jana Hubáčková

dne:

5.11.2018

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

5.11.2018

Ing. Jiří Šrámek

dne:

5.11.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

5.11.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

5.11.2018

