č. j.,

w66*f ulatt!
Zápis z 2L. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 2O. 5. 2O2O od 19:OO hodin

Bod 1. - Zahájení
Zasedání zahájila předsedající Jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v plném počtu,
zastupitelstvo obce je tudížusnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Jana Knopfová, Michal Hóferle, Luboš Hána, Veronika Valtová, Petr Buršík, Petra Horáková Krausová,
Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml.
Přítomní hosté viz prezenčnílistina.
Někteří ze zastupitelŮ a hostŮ si pořizovali audio nebo videozáznam, nikdo z přítomných neměl proti
tomu námitek.

Bod 2. - Volba ověřovatelŮ zápisu a určenízapisovatel
Návrh na ověřovatele zápisu: Petra Buršík, Josef Pešta ml.
Hlasování o tomto návrhu

I

J

Pro - 9 - LuboŠHána, Michal Hófer|e, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík,
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml,
Proti - 0
Zdržel(a) se - 0

Ověřovatelé zápisu by|i schváleni 9ti hlasy

Zapisovatelkou byla určena Jana Knopfová

Bod 3. - Seznámení s navrženým programem jednání
Navržen je následující program jednání:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
B.

Zahájení
Volba ověřovatelŮ zápisu a určenízapisovatele
Seznámení s navrženým programem jednání
Připomínky k zápisu a kontrola usnesení ze zasedání minulého
Žádosti: a) o odkoupení části některého z obecních pozemkŮ navazujícíchna pozemek
parc. č. 275/14 v k. ú, Nový Kramolín
b) o prodej palivového dřeva
c) o finančnípodporu Linky bezpečí,z,s.
Zveřejnění záměru na doplnění nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství
Vyřazení poškozeného stolu na stolní tenis z majetku obce
Schválení zařazení obce do územnípŮsobnosti MAS Český les, z.s., na programové
období 2027 - 2027

9.

RŮzné informace, diskuze, závěr

PoŽadavek zastupitelŮ Pavla Chmelíka, Ivany Majkové, Josefa Pešty ml. a Petry Horákové
Krausové na dopInění datších bodů do programu:
- Projednání výdajŮ z rozpočtu obce

-

Projednání fungování obce a obecního úřadu
Informace od starostky o veškeryich výdajích za právní zastupování obce za toto vo|ební období,
a to podrobně, za jaké úkony platby proběhly

Hlasování ozařazení nových bodŮ do programu jednání:
Pro - B - LuboŠHána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Petr Buršík,Petra Horáková
Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml.
Proti - 1 - Veronika Valtová
Zdržel(a) se - 0

Návrh byl Bmi hlasy schválen.
Program iednání doplněný o dalšíbody:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelŮ zápisu a určenízapisovatele
Seznámení s navrženým programem jednání
Připomínky k zápisu a kontrola usnesení ze zasedání minulého
Žádosti: a) o odkoupení části některého z obecních pozemkŮ navazujícíchna pozemek
parc. č. 275/L4 v k, ú. Nový Kramolín
b) o prodej palivového dřeva
c) o finančnípodporu Linky bezpečí,z.s.
6. Zveřejnění záměru na doplnění nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství
7. Vyřazení poškozeného stolu na stolní tenis z majetku obce
B. Schválení zalazení obce do územnípŮsobnosti MAS Českýles, z.s., na programové
období 2O2L - 2027
9. Projednání výdajŮ z rozpočtu obce
10. Projednání fungování obce a obecního úřadu
11. Informace od starostky o veškerých výdajích za právní zastupování obce za toto volební
období, a to podrobně, za jaké úkony platby proběhly
12. RŮzné informace, diskuze, závér

Bod 4. - Připomínky k zápisu a kontrola usnesení ze zasedání minulého
Bez připomínek,
pavel chmelík konstatuje, že zápis z minulého zasedání není k dispozici.
Předsedající se omlouvá, Že tento zapomněla přinést a sděluje, že na příštímzasedání bude k dispozici
jak zápis ze zasedání minulého, tak zápis ze zasedání dnešního.
Dále Pavel Chmelík konstatuje, že ověřovatelem zápisu z minulého zasedání byl místostarosta,

Bod 5. - Žádosti
a) o odkoupení Části některého z obecních pozemků navazujících na pozemek
parc. ě.275114 v k. ú. tVový Kramo!ín

Žadatelem je pan Josef Wachtl, bytem Nový Kramolín 53.
PoŽaduje odkoupit od obce cca 6 m široký pruh z některého z jejích pozemkŮ vzadu za jeho zahradou,
aby z ní mohl tímto směrem vyjíždět.
Předsedající podotýká, Že zastupitelstvo obce dne I2.9.2Ot9 schválilo návrh geometrického p|ánu pro
vytýČenídvou stavebních pozemkŮ právě v této části obce; tento geometrickÝ plán téžobsahuje
vytýČenípozemkŮ SPÚ, které jsou předmětem žádosti obce o jejich bezúplatný převod. SpÚ s tímto
návrhem rovněŽ souhlasil. Geometrický plán byl již katastrálním úřadem schválen, což znamená, že ani
jedné z poŽadovaných variant není možnévyhovět. Není pravdou, že by žadateli byl zamezen výjezd
ze zahrady, jak ve své Žádosti uvádí, má možnost výjezdu opačným směrem tj. na silnici.
Předsedaiící předkládá návrh usnesení:
Žádosti pana Josefa Wachtla, trvale bytem Nový Kramolín 53, o odprodej 6 m širokéčásti některého
z obecních pozemkŮ navazujícíchna pozemek parc. č, 275/14 v k. ú. Nový Kramolín se nevyhovuje.

Jiný návrh nebyl.
Pro - 5 - LuboŠ Hána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík
Proti - 0
ZdrŽel(a) se - 4 - Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef
Pešta ml.

Návrh byl 5ti hlasy schválen,

b) o prodej paIivového dřeva

J

Žadatelem je pan Zdeněk Hajšman, bytem Nový Kramolín 28.
Předsedající předkládá návrh usnesení:

Žádosti pana Zdeňka HajŠmana,trvale bytem Nový Kramolín 28,

o

prodej palivového dřeva

se vyhovuje a bude mu sdělen kontakt na lesního hospodáře, se kterým si dohodne podrobnosti.

Jiný návrh nebyl.

Pro

-9-

LuboŠHána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík,
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef pešta ml,

Proti - 0
Zdržel(a) se

-

0

Návrh byl 9ti hlasy schválen

c) o finančnípodporu Linky bezpečí,z.s.
Žadatelem je Linka bezpečí,z. s., sídlem Ústavní 95, Praha B
Zádá o finančnípříspěvek 2000 Kč na podporu její činnosti.
Předsedající předkládá návrh usnesení:
Žádosti Linky bezpečí,z. s., sídlem Ústavní 95, Praha B, se nevyhovuje

Jiný návrh nebyl

Pro

-9-

LuboŠHána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík,
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml.

Proti - 0
Zdržel(a) se

-

0

Návrh byl 9ti hlasy schválen

Bod 6. - Zveřejnění záměru na doplnění nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství
Jedná se o dodatek Č.1 k nájemní smlouvě uzavřený dne 31.L2.2Ot9, jehož předmětem je závazek
obce a jejích sloŽek uhradit nájemci místního pohostinství částku ve výši 1.0OO,- Kčza poskytnutí sálu
a sociálních zařízení za účelempořádání akce.
Uzavřením nového dodatku bude z dodatku č. 1 vyjmuto ujednání ve znění "Pronajímatel a jeho složky
se zavazují za poskytnutí uvedených prostor nájemci uhradit částku ve výši 1.ooo,- Kč za každou
pořádanou akci, a to po dobu nájmu, která je sjednána na dobu určitou v délce trvání 1 roku počínaje
dnem 18. 6. 2OI9."
Nájemce s uzavřením nového dodatku předběžně souhlasil.
Předsedající předkládá návrh usneseníl
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na doplnění nájemní smlouvy na pronájem místního
pohostinství dodatkem upravujícím dodatek č. 1 vyjmutím ujednání ve znění "Pronajímatel a jeho
sloŽky se zavazují za poskytnutí uvedených prostor nájemci uhradit částku ve výši 1.ooo,- Kč
za kaŽdou pořádanou akci, a to po dobu nájmu, která je sjednána na dobu určitou v délce trvání 1 roku
počínajednem 18. 6, 2019."
Dotaz Josef Pešta ml.: Jakých akcí se to týká?

Jiný návrh nebyl
Pro - 5 - LuboŠ Hána, Jana Knopfová, Petr Buršík,Michal Hóferle, Veronika Valtová
Proti - 0
ZdrŽel(a) se - 4 - Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef
Pešta ml.

Návrh byl 5ti hlasy schválen,

-

Vyřazení poškozenéhostolu na stolní tenis z majetku obce
Dle sdělení oddílu stolního tenisu je poškozený stŮl pro hru více nepoužitelný, a to ani v případě
Bod 7.

opraVy.

Předsedající předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení 1 ks poškozeného stolu na stolní tenis z majetku obce.

Jiný návrh nebyl

-

6 - LuboŠ Hána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík.
petra Horáková krausová
Proti - 0
Zdržel(a) se - 3 - Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml.
Pro

Návrh byl 6ti hlasy schválen.

Bod 8.

-

Schválení zařazení obce do územnípůsobnosti MAS Český Ies, z.s., na programové
období 2O2L - 2027

PředsedajícÍ: protože je obec součástí této skupiny, a aby měla nadále možnost čerpat dotace
v nadcházejícím programovém období 2O2t - 2027,je nutné opět potvrdit souhlas se zařazením území
obce Nový Kramolín do Území MAS Český les. Tímto souhlasem nevznikají obci žádnéfinančnízávazky
vŮČi VnS. MoŽnost čerpánídotací se netýká jen obce samotné, ale i zemědělcŮ, podnikatelŮ a spolkŮ
na územíobce pŮsobících.
Předsedající předkládá návrh usnesení ve znění požadovaném MAS:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení územíobce Nový Kramolín do územní pŮsobnosti MAS Český
les, z.s., na programové období 202I - 2027.

Jiný návrh nebyl.
Pro - 5 - LuboŠHána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík
Proti - 0
ZdrŽel(a) se - 4 - Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef
Pešta ml.
Návrh byl Sti hlasy schválen

Bod 9. - Projednání výdajů z rozpočtu obce
Bod 1O. - Projednání fungování obce a obecního úřadu
Bod 11. - rnformace od starostky o veškerých výdajích za právní zastupování obce za toto
volební období, a to podrobně, za jaké úkony platby proběhly
Slova se ujal Pavel Chmelík, kteryí spojil tyto tři body do jedné rozplavyI jež následovala:
Výdaje za právní služby
- starostka - duben 20L9 až březen 2O2O 77.750,- Kč celkem, přesný rozpis účtovanýchúkonŮ ie
k dispozici na obecním úřadě
Rozbor smlouvy uzavřené mezi obcí a JUDr. Faltýnovou
- Chmelík - smlouva je od počátku neplatná, byla uzavřena zpětně, není vŮbec nutné mít
jakoukoli smlouvu uzavřenou
Rozbor ukončenípracovního poměru zaměstnance Ludka Sokola
- Chmelík - zpŮsob ukončenía možnédopady pro obec, zaměstnanec se brání soudně, 90olo
jistota, že obec soud prohraje, soudní výlohy B0 tisíc korun
Fungování obecního úřadu
- Chmelík - starostka a místostarosta nebyli za poslední rok a pŮl na obecním úřadě ani hodinu
Informace o komunikaci starostky se dvěma právničkami a účetnífirmou
- starostka - informace pochází z její soukromé emailové korespondence
- Chmelík - starostka obce není soukromou osobou, vystupuje-li za obec, týká-li se komunikace
obce, není soukromá
- Chmelík předČÍtákopii emailové komunikace starostky s paní Drahoskou
- Chmelík - komunikace starostky s účetnífirmou je za obecní peníze, předčítá kopi emailové
komunikace starostky s paní Slivoňovou
- Chmelík - po rozpravě podá návrh na odvolání starostky na základě shrnutí toho, co bylo
řečeno

Totální selhání vedení obce v době krizové situace
- Chmelík - povinnost starostky svolat krizový štáb obce, neznalost chování zastupitelŮ v době
krizového stavu, totální selhání starostky
Výstavba chodníku
- Chmelík - upozorňoval několikrát na možnost ušetřit, prodloužení termínu dokončenístavby
v dŮsledku opoŽděného začátku, možnost účtovatfirmě denní penále, vratka části nebo celé
dotace, asfaltování - rozhovor s náměstkem SÚS
Sběr odpadu kovárna
- Chmelík - odpad od domu se nesváží, obec má techniku
Chmelík vyzývá k rozpravě o těchto tématech, než podá návrh na odvolání starostky

Starostka k tématu obecní pracovník a chod obecního úřadu:
- obecní pracovník - probíhají jednání s člověkem, který je všestranně manuálně velmi zručný,
tento se vŠakmusí dohodnout se současným zaměstnavatelem a do té doby bude obec
udržována svépomocí
- chod obecního Úřadu - nespokojenost je i na straně vedení obce, připravuje návrh na úpravu
jeho chodu , ztráta dŮvěry k pracovnici obecního úřadu
Dotaz Šárt<a Chmelíková - posekání vysoké trávy na obecním pozemku před domem
Reakce Milan podlaha - lze si pozemek posekat svépomocíjako pomoc obci
Dotaz Luděk Sokol - dŮvod výzvy lékaře k návštěvě za účelemprovedení lékařsképrohlídky
J
Starostka odpovídá
Dotaz Jiřina Vlasáková - termín asfaltování - starostka vysvětluje, prohlubeň ve vozovce před domem,
za deště znečištěnífasády domu - starostka zjistí u sús možnosti opravy
Dotaz Jiří Pivoňka - Část chodníku před jeho domem, prořezy v obrubě chodníku - dešťová voda ztéka
na jeho pozemek, Žádá projednání; nákladní doprava na komunikaci u nádraží,komunikace není
ukončena obrubníky, povrch nevyhovuje
Dotaz Šárt<a Chmelíková - je šetření ohledně výtěžku z veřejné akce uzavřeno?
starostka neví
Chmelík - je uzavřeno

Chmelík - Činnost kontrolního a finančníhovýboru obce nesplňuje zákonné povinnosti
Chmelík - starostka koná protiprávně, a proto dává návrh hlasovat o jejím odvolání:
Pro - 4 - Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml
Proti - 4 - Luboš Hána, Petr Buršík,Michal Hóferle, Veronika Valtová
Zdržel(a) se - 1 - Jana Knopfová

Z

dŮvodu nedostačujícíhopočtu hlasŮ potře bných k rozhodnutí nebylo přijato usnesení k tomuto

návrh u.

V 19:45 hodin odchází Pavel Chmelík, následují jej Josef Pešta ml., Petra Horáková Krausová, Ivana
Majková a většina přítomných hostŮ.

- z titulu své funkce má právo a především povinnost konzultovat jisté záležitosti obce
s odborníkem, nemá-li sama v daném oboru potřebné vzdělání a znalosti
Starostka

Bod 12. - Různéinformace, diskuze, závér
Předsedající i nform uje

:

- obnovení provozu místníMŠ- po dohodě z ředitelkou školy bylo její znovuotevření naplánováno
na 25.5.2020, avŠak po oslovení rodičŮ dětí se jich přihlásilo pouze 6. Provoz při takto malém počtu
ŽákŮ by, co se nákladŮ především na stravování a dodržování zpřísněných hygienických předpisŮ
týČe, znaČně nerentabilní a prodělečný, a proto bylo rozhodnuto ško|u v letošním školnímroce již
neotevřít

-

zájemce o odkoupení bucharu z kovárny - Jiří Martínek, umělecký kovář, KlenčíplČ č. ssz;
buchar není veden v majetkové evidenci obce, pozŮstatek z pŮvodního vybavení kovárny,
nekompletnÍ, nutná generální oprava, hmotnost cca 3.000,- kg, šrotovní cena 2,20 za kg;
zájemce nabízíobci odkup za maximální částku B.OOO,- Kč, nakládka a doprava ve vlastní režii;
zastupitelé navrhují o prodeji ihned hlasovat

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem bucharu panu Jiřímu Martínkovi, KlenčíplČszz, za částku
B.000,- Kč; nakládka a doprava na náklady kupujícího.
J

Jiný návrh nebyl
Pro - 5 - LuboŠHána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík
Proti - 0
Zdržel(a) se - 0
Návrh byl 5ti hlasy schválen

-

nájemce rybníka na návsi Josef Pešta ml. - předsedající - dne 15. 3. 2020 bez svolení ořezal strom
veřejné zeleně za autobusovou Čekárnou a nainstaloval soukromou fotopast, kterou sleduje veřejné
prostory; ořezané větve dosud neodklidil; navrhuje zaslat nájemci písemnou výzvu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním písemné výzvy nájemci k odstranění větví, jinak budou tyto
odstraněny na náklady obce a ty následně od nájemce vymáhány.

Jiný návrh nebyl.
Pro - 5 - LuboŠ Hána, Michal Hóferle, Jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík
Proti - 0
Zdržel(a) se - 0

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

: informace o složeníJSDHO a funkcích jednotlivých
Petr Stodola - velitel jednotky
Martin stodola - velitel družstva

členŮ

Michal Hóferle - velitel družstva
Miroslav Mach - strojník
Miroslav Faina - strojník
václav stahl - hasič
Pavel Molnár - hasič
Jakub Krutina - hasič
karel Šindelář - hasič
Petr Knopf - hasič
Jaroslav Vlasák - hasič
Milan Podlaha - hasič

MÍstostarosta - sekání trávy v obci - mohl by vypomoci místníSDH, v jiných obcích se to tak
Praktikuje; SDH převzal od obce příspěvek na činnost v letošnímroce 10.000,- Kč a doposud žádnou
činnost nevyvinul.

Konec zasedání ve 20.20 hodin.

J

usNEsENÍ
z 21, zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2O. 5. 2020
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
- ověřovatele zápisu Petra Buršíka a Josefa Peštu m|. - 9ti hlasy
- navržený program jednání doplněný o nové body

- Bmi hlasy

- nevyhovět Žádosti pana Josefa Wachtla, bytem Nový Kramolín 53, o odprodej 6 m širokéčásti
některého z obecních pozemkŮ navazujícíchna pozemek parc. č.275/14 v k. ú. Nový Kramolín - 5ti
hlasy
- vyhovět Žádosti pana Zdeňka HajŠmana, bytem Nový Kramolín 28, o prodej palivového dřeva - 9ti
hlasy

- nevyhovět žádosti Linky bezpečí,z. s., sídlem Ústavní 95, Praha B - 9ti hlasy
- zveřejnění záměru na doplnění nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství dodatkem
uPravujícím dodatek Č, 1 vyjmutím ujednání ve znění"Pronajímatel a jeho složky se zavazují
za poskytnutí uvedených prostor nájemci uhradit částku ve výši 1OO0 Kč zakaždou pořádanou
akci, a to po dobu nájmu, která je sjednána na dobu určitou v délce trvání 1 roku počínajednem
1B.6.2019" - 5ti hlasy
- vyřazení 1 ks poškozeného stolu na stolní tenis z majetku obce - 6ti hlasy

- zaiazení Území obce Nový Kramolín do územnípŮsobnosti MAS Českýles, z.s., na programové
období 2021 - 2027 - Sti hlasy
- prodej bucharu z kovárny panu Jiřímu Martínkovi, bytem KlenčíplČ gsz, za částku B.ooo,- Kč - sti
hlasy

- zaslání písemnévýzvy k odstranění větví nájemci rybníka na návsi Josefu peštovi ml.

-

5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace uvedené v bodu 12. zápisu z tohoto zasedání

Z

dŮvodu nedostaČujícíhopočtu hlasŮ potřebných k rozhodnutí nemohlo být přijato usnesení
k návrhu Pavla Chmelíka na odvolání starostky obce - bod 11. zápisu z tohoto;eánáňí. -

Zapsala:

Jana Knopfová

Ověřovatelé zápisu
Petr Buršík
Josef Pešta ml.

starostka

dne

ft

dne

.

L?at u

ly

dne

Knopfová

d^....AY,il

&"k

Místostarosta obce Michal Hóferle
dne

a

2}"s2ozc

§,/,0

