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Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramo|ině
konaného dne 29. 1. 2020 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.
Přitom ni zastu pitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, LuboŠ Hána, Veronika Valtová, Petr BurŠík
NepřÍtomní neomluveni zastupitelé:
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, josef Pešta ml.
Přitom ni hosté:
P

Bod 2. - Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh Veroniky Valtové na ověřovatele zápisu - Petr Buršík, Vlastimil Faina st.

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
Bez připomínek.

Bod 4. - Seznámení s navrženým programem jednání
Navržen je nás|edujÍcÍ program jednání:
1.

Zahájeni

2.
3.

Volba ověřovateiů zápisu a určeni zapisovatele
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého

4.
5.

Seznámení s navrženým programem jednání
Provedení rekonstrukce veřejného osvětlenI v horní Části obce

6.
7.

Provedení změny v návrhu kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ v obci
Vyúčtováni za poskytnuté právni služby

8.

Bezúplatný převodu pozemku pare. č. 592/2 z SPÚ na obec v režimu zákona č. 92/1991
Sb. a převzetí závazkŮ, které u pozemku váznou

9. Rozpočtové opatření č. 12/2019
10 Žádosti - a) o prodej palivového dřeva
b) o poskytnutí finančního daru
C) o hostování na pouti v obci v letošním roce
11. RŮzné informace
12. Diskuze, závěr

PředsedajÍcÍ navrhuje zařadit do programu dnešního jednání ještě nás|edujÍcÍ body:
Žádost SDH o povolení pořádání Hasičského bálu a o příspěvek na tuto akci
Zálohová faktura na novou úřední desku
prodej stavebního pozemku
Hlasování o zařazení nových bodŮ do programu jednání:
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen a předsedajÍcÍ tedy vyzývá zastupitele hlasovat o následujÍcÍm programu:
Program jednání doplněný o další body:
1.

zahájení

2

Volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele

3.

Připomínky k zápisu ze zasedání minulého

4.

Seznámení s navrženým programem jednání

5.

Provedeni rekonstrukce veřejného osvětlení v horní části obce

6.
7.

Provedení změny v návrhu kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ v obci
Vyúčtováni za poskytnuté právni služby

8,

Bezúplatný převodu pozemku parč. Č. 592/2 z SPÚ na obec v režimu zákona č. 92/1991
Sb. a převzetí závazkŮ, které u pozemku váznou

9. Rozpočtové opatření č. 12/2019
10 Žádosti a) o prodej pal'vového dřeva
b) o poskytnutí finančního daru
C) o hostování na pouti v obci v letošním roce
d) SDH o povolení pořádání Hasičského bálu a o příspěvek na tuto akci
11. Zálohová faktura na novou úřední desku
12. prodej stavebního pozemku
13. RŮzné informace
14. Diskuze, závěr
Pro - 5 - L
Proti - O
Zdržel(a) se - O

Program jednání doplněný o další body byl 5ti hlasy schválen.

Bod 5. - Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v horní části obce
předsedajÍcÍ uvádí, Že tato akce je prováděna v rámci projektu ČEZu, kterým je uložení zemního
kabelu NN. Z dŮvodu úspory nákladŮ je zcela na místě bez váhání využít situace a rekonstrukci
ve stejném termínu provést. Zhotovitelem je firma Stemont JS, která uloŽení kabelu pro ČEZ provádí
a rekonstrukci VO již v obci prováděla. předpokládaný termín zahájeni je 1. 2. 2020 a dokončení 30. 4.
2020.
Cenová nabídka byla zhotovitelem vypracována již před koncem roku 2019 z dŮvodu zahrnutí částky
na rekonstrukci do rozpoČtu obce na rok letošní, což bylo provedeno.
Obec podala žádost o poskytnutí dotace z PK z dotaČního programu PSOV PK 2020 - projekty obcí
ve výši 70% z předpokládaných celkových nákladŮ, které byly zhotovitelem vyčísleny na 188.200,00
KČ bez daně.
předsedajÍcÍ překládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením rekonstrukce VO v horní části obce dle vypracované cenové
nabídky.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 6. - Provedení změny v návrhu kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v obci
počÍnaje letošním rokem byl zvýšen správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitosti
z 1.000,00 na 2.000,00 KČ.
PŮvodní návrh kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ v obci schválený zastupitelstvem obce
dne 7. 8. 2019 usnesením přijatým k bodu č. 7 obsahuje částku pouze 1.000,00 KČ.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu původního návrhu kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ
v obci schváleného zastupitelstvem obce dne 7. 8. 2019, a to v článku III., bod 3., následovně:
.

.

k.

a správni poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- KČ

jiný návrh nebyl,
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 7. - Vyúčtování za poskytnuté právní služby
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:

Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou právních služeb poskytnutých obci paní
ve čtvrtém Čtvrtletí roku 2019; částka k úhradě činí 3.750,00 KČ,
jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 8. - Bezúplatný převodu pozemku parc. č. 592/2 z SPÚ na obec v režimu zákona
č. 92/1991 Sb. a převzetí závazků, které u pozemku váznou
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
,
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parč. č, 592/2 v k, ú, Nový Kramolín z SPU
na obec v režimu zákona Č. 92/1991 Sb. a převzetí závazkŮ, které u pozemku váznou.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 9. - Rozpočtové opatření č. 12/2019
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoČtové opatření č. 12/2019.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 10. - Žádosti
a) o prodej palivového dřeva

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení'
Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením palivového dřeva žadatelŮm j
kterým bude předán kontakt na lesního hospodáře.

jiný návrh nebyl.

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

b) o poskytnuti finančního daru
předseda,jÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru organizaci SONS sdružujÍcÍ nevidomé a
slabozraké ČR ve výši 500,00 kč.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 - Luboš Hána, Michal Hôferle, jana Knopfová, Veronika Valtová, Petr Buršík
Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen.
C) o hostování na pouti v obci v letošním roce

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhovět žádosti pana
o hostování na pouti v obci
v letošním roce, avšak za podmínky, že bude žadatel dodržovat hygienické zásady; pověřuje starostku
obce jej o tomto vyrozu mět.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
d) SDH o povoleni pořádání Hasičského bálu a o příspěvek na tuto akci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhovět Žádosti mÍstnÍho SDH o povolení uspořádáni Hasičského bálu
v mÍstnÍm pohostinství dne 29. 2. 2020 a o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce jako kompenzace
mezi náklady na hudbu a výší výtěžku ze vstupného.
jiný návrh nebyl.

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

Bod 11. - Zálohová faktura na novou úřední desku
předsedajÍcÍ uvádí, že současná situace, kdy jsou fyzické dokumenty zveřejňovány ve dvou úředních
deskách umístěných na rŮzných místech, je v rozporu se zákonem. Proto byly do rozpoČtu na letoŠní
rok zahrnuty náklady ve výši 15.000,00 KČ na pořÍzení nové fyzické úřední desky, dvoukřid|é, o velikosti 24 x dokument A4, s tím, Že stávajÍcÍ úřední deska, umístěná na budově obecního úřadu, bude
poskytnuta mÍstnÍ mateřské škole a dřevěná úřední deska, umístěná z vnější strany na oplocení zahrady mateřské Školy, bude odstraněna.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu zálohové faktury Č. 920200007 na částku 14.822,50 KČ na pořIzenI nové úřední desky.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 12. - prodej stavebního pozemku
přesedajIcI vysvětluje, že
které byl schválen prodej stavebního pozemku
na zasedání konaném dne 18. 12. 2019, nesouhlasila s návrhem kupní smlouvy a požadovala
provedení změn. Starostkou obce ji bylo sděleno, že požadované změny nelze provést a byla vyzvána
vyjádřit se do 28. 1. 2020, zda má přesto o pozemek i nadále zájem, neboť v opačném případě bude
tento nabídnut druhému zájemci
před kterým byl na minulém zasedání prodej její
osobě upřednostněn. Vyjádření obecnímu úřadu ve stanoveném terminu nezaslala, a proto předsedajÍcÍ
předkládá následu jÍcÍ návrh usneseni:
V návaznosti na usnesení přijaté k bodu 10. a) na zasedání konaném dne 18. 12. 2019 zastupitelstvo
obce schvaluje prodej stavebního pozemku tvořeného parcelními Čísly 273/14 o výměře 703 m2 a
275/26 o výměře 105 m2
Shora uvedené usneseni ze dne 18. 12. 2019 se tímto ruší,

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 13. - R(izné informace

- seznámení s oznámeními zaslanými nepřítomnými zastupiteli Krajskému úřadu PIz. kraje
a Městskému úřadu v DomažlicIch, ve kterých se dožadují provedení kontroly výstavby chodníku
v obci
- rozhodnut' Krajského úřadu o poskytnuti finanČního příspěvku obci na zmIrněnI dopadŮ kŮrovcové
kalamity v obecních lesích za období 10/2017 - 12/2018 v částce 24,038,- KČ
- příspěvek na výkon státní správy poskytovaný za státního rozpoČtu pro naši obec bude v letošním
roce Činit 68.100,00 KČ
- přípravy projektu pro urrňstěni světelné signalizace a závor na ŽelezničnI přejezd v obci
- palivové dřevo a box DVB-T2 pro mÍstnÍ pohostinství - zde předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasi darovat nájemci rrústniho pohostinství palivové dřevo uskladněné
ve stodole v kovárně, a to pro vytápění pronajatých prostor, neboť' za tímto účelem bylo toto dřevo
od
obcí zakoupeno. Dále souhlasI s pořizenkn set-top boxu včetně kabelu na příjem
signálu v DVB-T2 v mÍstnÍm pohostinství.
jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

- rozhodnuti přítomných zastupitelŮ podat trestní oznámeni pro pomluvu na autorky dokumentu
zveřejněného v obci, jenž je jako příloha nedÍlnou součástí tohoto zápisu, a to na základě niže
uvedeného ustanovení § 184 trestního zákoníku, odst. l) a 2):
§ 184 Pomluva - trestní zákoník
(I) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je zpŮsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u
spoluobčanŮ, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo zpŮsobit mu jinou
váŽnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody aŽ na dvě léta nebo zákazem Činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizi, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným zpŮsobem.
- seznámeni se záznamem o kontro|nich úkonech č. 2 ČIŽP Plzeň
- rozpočtové opatření Č. 1/2020
- seznámeni s plánem činnosti Hstního SDH na rok 2020

Bod 14. - Diskuze, závěr
Konec zasedání ve 20:20 hodin.

Zapsala:
jana Knopfová
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