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Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 7. 8. 2019 od 19:00 hodin

PřÍtomní zastupitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Pavel Sokol, Veronika Valtová, Petr Buršík
NepřítomnÍ neomluvení zastupitelé:
Ivana Majková, josef Pešta ml., Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík
PřítomnÍ hosté:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Navržený program jednání:

1.
2.
3.
4.

Zahájení, volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola zápisu a usneseni ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
Vysvětleni probíhajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramolíně ze strany vedení obce

5.
6.
7.
8.

projednání čerpáni rozpočtu v tomto roce
Projednání zveřejněni záměru na pronájem volných zahrádek u bytovek
Projednání kupních smluv na prodej stav. pozemkŮ v obytné zóně u nádraží
Návrh na vyřazení křovinořezu Husquarna z majetku obce

9. Žádost o dočasné uloženÍ palivového dřeva na pozemku obce
10. RŮzné
11. Diskuze, závěr
Starostka navrhuje doplnit tento program o nás|edujÍcÍ body:
Návrh smlouvy o zřIzenI služebnosti mezi obci a spol. CETIN
vyjádřeni k projektové dokumentaci stavby "Nový Kramolín, rekostrukce ČEZ" a k žádosti o vydáni
povolení zvláštního užÍváni pozemkŮ obce stavbou dotčených
projednání uděleni souhlasu s uNstěním stavby do 25 m2 na pozemku parč. č. 36/4
Žádost o urrňstěni bedny o velikosti 1x1 m k budově Cp. 25 z dŮvodu uskladnění palivového dřeva
projednáni přijetí dotace od piz kraje na ošetření významných stromů
Seznámení s protokolem z kontroly provedené ČIŽP Plzeň na výstavbě chodníku v obci
Návrh na schváleni proplacení faktury č. 190073 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařlk Chodov
pronájem sálu složkám obce

Navržený program jednání doplněný o nové body:
1
2.
3.
4.

Zahájení, volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola zápisu a usneseni ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
Vysvětleni probíhajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramo|íně ze strany vedeni obce

5.
6.
7.

projednání čerpáni rozpoČtu v tomto roce
Projednání zveřejněni záměru na pronájem volných za hrádek u bytovek
Projednánl kupních smluv na prodej stav. pozemkŮ v obytné zóně u nádraží

8.
9.

Návrh na vyřazení křovinořezu Husquarna z majetku obce
Žádost o dočasné uložen' palivového dřeva na pozemku obce

10. Návrh smlouvy o zřIzenI služebnosti mezi obci a spol. CETIN
11. vyjádření k projektové dokumentaci stavby "Nový Kramolín, rekostrukce ČEZ" a k Žádosti o vydání
povolení zvláštního užÍvánj pozemkŮ obce stavbou dotčených
12. projednání udělení souhlasu s umístěnÍm stavby do 25 m2 na pozemku parč. Č. 36/4
13 Žádost o urrňstěni bedny o velikosti 1x1 m k budově Cp. 25 z dŮvodu uskladněni palivového dřeva
14. Projednáni přijeti dotace od PIz. kraje na ošetření významných stromů
15. Seznámení s protokolem z kontroly provedené ČIŽP Plzeň na výstavbě chodníku v obci
16. Návrh na schváleni proplacení faktury č. 190073 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
17. Pronájem sálu složkám obce
18. RŮzné
19. Diskuze, závěr

Bod 1. Zahájení
Zasedání ZO zahájila starostka obce jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpolovičnI
většině z celkového počtu všech zastupiteIŮ, zastupitelstvo obce je tudíž usnášeni schopné
jako předsedajÍcÍ byla určena jana Knopfová.
Návrh předsedaýci na ověřovatele zápisu - Petr Buršík, Pavel Sokol.
Hlasováni o návrhu předsedajIcF
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovatelé zápisu byli schváleni Stí hlasy.
Zapisovatelem byl určen Petr Buršík.

Bod 2. PředsedajÍcÍ seznámila zastupitelstvo, jak proběhlo Či probíhá plněni usneseni ze zasedání
minulého a dotázala se, zda má někdo z přítomných námitku k zápisu rovněž ze zasedání minulého bez námitek.

Bod 3. předsedajÍcÍ seznámila zastupitelstvo obce s navrženým programem jednání doplněným o nové
body.
Hlasováni o programu jednání:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Navržený program jednání doplněný o nové body byl schválen 5ti hlasy.

Bod 4. předsedajíci uvádí, že zastupitelé, kteří zařazeni tohoto bodu do programu jednání
požadovali, se na zasedání nedostavili a dotazuje se, zda má někdo z přítomných zastupitelŮ
Či hostŮ dotaz k probÍhaji výstavbě chodníku žádný dotaz nebyl vznesen
Bod 5. PředsedajÍcÍ podotýká, že tento bod byl na programu jednání již na minulém zasedání
zastupitelstva obce jako "Seznámení s výkazem plněni rozpoČtu k 30. 6. 2019': a že zastupitelé,

kteří opětovné zařazení tohoto bodu do programu jednání požadovali, se ani na minulé, ani na dneŠní
zasedání zastupitelstva obce nedostavili.
Dotazuje se tedy, zda má někdo z přítomných zastupitelŮ či hostŮ dotaz k čerpání rozpočtu dotaz.
žádný dotaz nebyl vznesen.
Bod 6. předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem volných zahrádek u bytovek
označených čísly 3, 4 a 6 na plánku, jenž bude jako příloha nedIlnou součásti zveřejněného záměru,
Hlavní podmínky pronájmu:
- cena 1 m2 - 10,00 KČ l rok
- pronájem na dobu určitou v délce 1 roku
- platba předem
- zájemci nesmí mít neuhrazené pohledávky vůči obci
- další podmínky pronájmu budou uvedeny v nájemní smlouvě
Hlasování o návrhu předsedajicŕ
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5 hlasy.
Bod 7. předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ v lokalitě
u nádraží ((prodej viz usnesení k bodu č. 11 b) na zasedání konaném dne 8. 2. 2019)) a pověřuje
starostku k uzavřeni kupní smlouvy s kupujíckni.
Hlasová ní o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 8. předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením křovinořezu Husquarna z majetku obce.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 9. předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dočasným uložením palivového dřeva panem
na pozemku obce pare. č. 24/18 na části označené jako zahrádka č. 4, avšak maximálně po dobu
zveřejnění záměru na pronájem volných zahrádek u bytovek, jehož součástí tato zahrádka je.
Po uplynutÍ IhŮty pro zveřejněni záměru musí být zahrádka bezodkladně vyklizena.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - Q
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 10. předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o zřIzeni služebnosti mezi obci a společností CETIN
a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
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Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 11. předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá k předložené projektové dokumentaci námitek a souhlasI s vydáním povolenÍ
zvláštního užÍvání pozemkŮ obce touto stavbou dotčených.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 12. předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje urrňstění stavby do 25 m2, konkrétně přístřešku, na pozemku parč. č.
36/4.
H|asování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 13. PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vyhovuje Žádosti paní j
a souhlasí s umÍstěnľm bedny o velikosti 1x1 m2
na pozemek obce parč. č. 24/19 k budově Cp. 25 z dŮvodu uskladněni palivového dřeva.
Hlasování o návrhu předsedajicí:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 14. PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu "Ochrana přírody
2019" ve výši 14.900,00 KČ na arboristické ošetření významných stromů v obci.
Hlasováni o návrhu předsedajícŕ
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 15. Zastupitelstvo obce bere na vědomi obsah protokolu o kontrole provedené ČIŽP p|zeň
na dodržování ustanovení právních předpisŮ a rozhodnuti úseku ochrany přírody při stavební Č"nnosti
v obci, kterou je výstavba chodníku při komunikaci II/195; kontrolní skupinou nebyla shledána žádná
poruŠeni těchto předpisŮ.
Bod 16. předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 190073 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
za provedené práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasenI
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem.
Hlasováni o návrhu předsedajícŕ
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 17. Pan
uvádí, že částka ve výši 1.000,00 KČ požadovaná panem B
nájemcem
mIstnIho pohostinství, za pronájem mÍstnÍho sálu na pouťovou zábavu pořádanou SDH, je vzhledem
k nevalné návštěvnosti kulturnIch akcí během posledních let dosti vysoká a žádá, zda by ji obec
zahrnula do dorovnáni případného rozdÍlu mezi vybraným vstupným a náklady na hudbu, schváleného
na minulém zasedání zastupitelstva.
Starostka navrhuje promluvit nejprve s panem
ohledně snÍženÍ této částky, případně dohodnout
bezplatný pronájem sálu složkám obce a teprve v případě neúspěchu přistoupit k požadované variantě.
Hlasovánj o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Bod 18. RŮzné
· Smlouva se spol. DAŠ
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výpovědí smlouvy č. 4021476 uzavřené se spol. DAŠ.
Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
· RozšÍření pódia v místním sále
Návrh nájemce Nstního pohostinství pana
na materiál, v případě zájmu zastupitelŮ pan
do dalšího zasedání.
Zastupitelé 5ti hlasy s návrhem pana B

zhotovil by sám, obec by uhradila pouze náklady
připraví přibližnou kalkulaci těchto nákladu

nesouhlasí.

Bod 19. Diskuze, závěr

· výhružné anonymní dopisy zaslané manželce místostarosty obce
P
· Anonym izace zá pisŮ a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Konec zasedání ve 20:25 hodin.
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