Č.
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 24. 10. 2019 od 19:00 hodin

Bod 1. - zahájení
Zasedání ZO zahájila předsedajÍcÍ jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpo|oviční
většině z celkového poČtu všech zastupitelŮ, zastupitelstvo obce je tudíž usnášení schopné
přÍtomnj zastu pitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Luboš Hána, Veronika Valtová, Petr BurŠík
NepřÍtomnj neomluvení zastupitelé:
Ivana Majková, josef Pešta ml,, Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík
přÍtomnj hosté:

Bod 2. - Volba ověřovatelů zápisu a určeni zapisovatele
Návrh předsedajÍcÍ na ověřovatele zápisu - Veronika valtová, Luboš Hána
jiný návrh nebyl,
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 5ti hlasy.
Zapisovatelkou byla určena jana Knopfová.

Bod 3. - Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
PředsedajÍcÍ se dotázala, zda má někdo z přítomných námitku k zápisu ze zasedání minulého - bez
námitek.

Bod 4. - Seznámeni s navrženým programem jednání
Navržen je následujÍcÍ program jednání:
1.
2.
3.
4.

zahájení
Volba overovatelu zapisu a urceni zap|sovate|e
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámeni s navrženým programem jednání
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Návrh na zrušení usneseni přijatého k bodu Č. 18. na zasedání konaném dne 7. 8. 2019
a na přijetí usnesení nového
Návrh na schváleni úhrady faktury č. 190103 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík
Chodov za provedené práce při výstavbě chodníku v obci
Návrh na schválení plánu inventarizací k 31. 12. 2019 a určení inventarizačních komisi
RŮzné
Diskuze, závěr

předsedajÍcÍ seznamuje s požadavkem nepřítomných zastupitelŮ na zařazeni nás|edujÍcÍch bodŮ
do programu jednání:
- Vysvětleni probÍhajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramolíně ze strany vedení obce
- projednání Čerpání rozpoČtu v tomto roce
Hlasováni o zařazení těchto bodŮ do programu jednání:
Pro - O
Proti Zdržel(a) se - O
Zařazeni těchto bodŮ bylo 5ti hlasy zamítnuto.

Hlasováni o navrženém programu jednání:
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O

Navržený program jednání byl schválen 5ti hlasy.

Bod 5. - Návrh na zruŠeni usnesení přijatého k bodu Č. 18. na zasedání konaném dne 7. 8.
2019 a na přijetí usneseni nového
PředsedajÍcÍ uvádí, že se s místostarostou před tímto zasedáním s panem
sešli, neboť je pro
něho obtížné uvolnit se v tuto dobu z pohostinství. DŮvodem schŮzky bylo rozšířenÍ pódia bez
předchozího souhlasu zastupitelstva obce a výše Částky za použiti mIstnIho sálu na akce pořádané obci
nebo jejími složkami.
Pan
uznal, že s rozšÍřenim pódia bez předchozího souhlasu zastupitelstva pochybil a zastupitelé
berou toto na vědomi. Vysvětlil, Že rozšířenÍ provedl na vlastní náklady, a že pŮvodní pódium nebylo
odstraněno, ale pouze překryto novým materiálem tvořÍcÍm jeho rozšÍřenj, který bude možné kdykoli
odstranit a navrátit se tak k pódiu puvodnímu.
Usnesení přijaté usneseni k bodu Č 18. na zasedání konaném dne 7 8 2019 zůstává v platnosti
Co se Částky za použití sálu týče, pan
pořádanou obci nebo jejími složkami.

navrhl, aby mu byla uhrazena částka 1.000,00 KČ za akci

Michal Hôferle předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou částky 1.000,00 KČ panu
za akci pořádanou obci nebo
jejími složkami v sále mÍstnÍho pohostinství, a to po dobu nájmu, který je sjednán na dobu určitou
v délce trvání 1 roku počÍnaje dnem 18. 6. 2019. Za tímto účelem bude vyhotoven dodatek k nájemní

smlouvě.
V

jiný návrh nebyl.

Hlasování o návrhu Michala Hôferleho:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5 hlasy.

Pan B
požádal projednat na dnešním zasedání, zda by obec uhradila honorář kapele, která by hrála
na Mikulášské zábavě, již má pan
v pIánu pořádat dne 7. 12. 2019.
HlasovánI:
Pro - O
Proti - 5 Zdržel(a) se - O
Požadavek pana

byl 5ti hlasy zamítnut.

Bod 6. - Návrh na schváleni úhrady faktury č. 190103 vystavené firmou Ing. Oldřich
Kovařík Chodov za provedené práce při výstavbě chodníku v obci
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury Č. 190103 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
za provedené práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasenÍ
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem.
Za tímto účelem bude ze spořÍcÍho účtu obce převedena částka ve výši 1.000.000,00 KČ na účet běžný.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 7. - Návrh na schválení pIánu inventarizaci k 31. 12. 2019 a určeni inventarizačních
komisí
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizaci k 31. 12. 2019 a inventarizační komise k tomu určené
ve složenI:
Hlavní inventarizační komise pro obec, obecní úřad, obchod a kovárnu:
Předseda: Michal Hôferle
Členové: Hana Váchalová, Veronika Valtová

Dílčí inventarizační komise pro SDH:
Předseda: Václav Stahl
Členové: Petr Stodola, Miroslav Mach

DÍIČÍ inventarizační komise pro pohostinství a byt:
Předseda: Petr Buršík
Členové: Květa Fainová, Nikola Dant|ingerová.
jiný návrh nebyl.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 8. - Různé
Návrh smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta dokumentace
pro výstavbu chodníku v obci mezi obci a Ing. Michalem Ptáčníkem
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo na provedeni autorského dozoru projektanta
dokumentace pro výstavbu chodníku v obci mezi obcí a Ing. Michalem Ptáčníkem a úhradu odměny
za jeho dosavadní výkon ve výši 3.533,00 kč bez dph.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedajích
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr na vybudování mÍstnÍ komunikace v obytné zóně
u nádraží dle původní projektové dokumentace
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s rozpočtem stavby vyhotoveným dle aktuálních cen a předkládá
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 192036 vystavené firmou Ptáčník - Dopravní stavby
s.r.o. za aktualizaci rozpočtu a výkazu výměr na vybudováni místní komunikace v obytné zóně
u nádraží dle pŮvodní projektové dokumentace

jiný návrh nebyl.
H|asováni o návrhu předsedajícŕ
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O

Návrh byl schválen Stí hlasy.

Seznámení s výkazem plnění rozpočtu ke 30. 9. 2019
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

Vyhotoveni pasportu staveb na pozemku parc. č. 592/2
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení pasportu staveb na pozemku pare. Č. 592/2 firmou Praves
s.r.o. za účelem bezúplatného převodu pozemkŮ pod nimi z SPÚ na obec.
jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

projekt na odklonění nadměrného množství srážkové vody u Cp. 51 v obci
PředsedajÍcÍ a místostarosta seznámili přítomné s návrhem projektantky Ing. Kovaříkové řešíckn
odklonění nadměrného množství srážkové vody u vtokového objektu dešt'ové kanalizace nacházejÍcÍho
se u Cp. 51.

předsedajÍcÍ navrhuje objednat vypracování projektu.
jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajich
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Seznámeni s protokolem o kontrole provedené OIP
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomi.

Nákup nových odpadkových košů

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou odpadkových KošŮ, které nahradí koše stávajIcI umístěné
u zastávky autobusu a telefonní budky,

jiný návrh nebyl.
Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Žádost o stavební pozemek u nádraží, který je tvořen parc. č. 273/14 a 275/26
předsedajÍcÍ navrhuje, aby byla žadatelka přizvána na příštI zasedání zastupitelstva obce, kde jí bude
objasněna situace v této lokalitě a sděleny podmínky prodeje.

jiný návrh nebyl.

Hlasování o návrhu předsedajíct
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Rozsvěcování vá nočního stromu
Po dohodě s ředitelkou místní MŠ proběhne tato akce v neděli 1. 12. 2019.

Bod 9. - Diskuze, závěr
Diskuze bez příspěvku.
Konec zasedání ve 20:30 hodin.

Zapsala:
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jana Knopfova
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