USNESENÍ

přijatá na 16. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 19. 11. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Vlastimila Fainu st. a Josefa Peštu ml. - 5ti hlasy
· navržený program jednání - 6ti hlasy
· umÍstěním stavby na pozemku parč. č. 488/7 dle předloženého návrhu - 5ti hlasy
· odložit jednání o žádosti o prodej stavebního pozemku tvořeného parcelnkni čÍsly
273/14 o výměře 703 m2 a 275/26 o výměře 105 m2 na zasedání přIští - 7mi hlasy

· návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 5ti hlasy
· pravomoci starostky obce k provádění rozpočtových změn v roce 2020 - 5ti hlasy
· zveřejnění záměru na uzavření dodatku č, 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
s|oužÍcÍch k podnikání ze dne 18. 6. 2019 na pronájem Hstního pohostinství - 5ti hlasy
· nabídku hydrogeologického návrhu revize ochranného pásma vodních zdrojŮ na území

obce - 7mi hlasy
· návrh smlouvy o poskytováni právní pomoci obci J

- 5ti hlasy

· bezúplatný převod pozemkŮ v k. ú. Nový Kramolín z SPÚ na obec uvedených v žádosti
obce ze dne 11. 6. 2018 zaevidované SPÚ pod č. j. SPU 338342/2018; v zaslané
Žádosti jsou uvedena tato parcelní čísla: 52/2, 273/3, 275/16, 460/1, 460/2, 460/3,
460/5-ČáSt, 460/8, 460/13-ČáSt, 460/14, 488/1, 592/2 a 1143/3 - 5ti hlasy
· darování poloviny z celkového objemu dřeva zakoupeného od pana
vytápěni místnÍho pohostinství jeho současnému nájemci
poloviny uskladněné u nemovitosti prodejce - 5ti hlasy

za účelem
kon krétně

· zakoupení občerstveni z výdělku získaného z téže akce v roce 2017 a dorovnáni
případného rozdílu z rozpočtu obce - 5ti hlasy
· poskytnuti finančního příspěvku ve výši 1.000,00 KČ z rozpočtu obce za účelem
přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava - 5ti
hlasy
· uzavřeni dodatku Č. 12 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obci a ZPC. komun. službami
Plzeň - 5ti hlasy

· žádost o přidělení palivového dřeva - 7mi hlasy

· uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené
mezi obci a spol. Carbounion Bohemia, spol. s r.o. - 5ti hlasy

· obecně závazné vyhláŠky obce Nový Kramolín č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019; tímto se
ruŠí obecně závazná vyhláška obce Nový Kramolín č. 2/2011 o mÍstnÍch poplatcích
ze dne 12. 4. 2011- 6ti hlasy
· návrh Smlouvy o zřIzenI věcného břemene v katastru nemovitostí uzavřené mezi obcí a
spol. ČEZ Distribuce, a.s,, zastoupenou spol. OMEXOM GA Energo s.r.o., na uložení
zemních kabelŮ NN na pozemcích parč. č. 275/25, 273/1 a 275/18 v k. ú. Nový
Kramolín - 6ti hlasy
· uzavření provozu mÍstnÍ mateřské školy v období od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 - 6ti
hlasy

B) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
· využití některé z nabídek spol. 02 Czech Republic a. s. týkajIcI se demontovaného VTA
v obci - 6ti hlasy

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· zápis zastupitelŮ josefa Pešty a Petry Horákové Krausové ze dne 13. 11. 2019
· protokol o kontrole nakládání obce s biologicky rozložitelným odpadem provedené ČIŽP
dne 12. 11. 2019
· navýšení ceny za svoz komunálnIho odpadu v roce 2020
· oznámeni nájemce mÍstnÍho pohostinství o terminech hudebních produkcí jím
pořádaných do konce letošnIho roku
· oznámeni KatastráInIho úřadu o konání revize údajŮ katastru nemovitostí
· zápis Č. 1 z kontroly provedené Kontrolním výborem obce
· rozpoČtové opatřeni č. 9/2019 a 10/2019
· informaci spol. Rumpold o navýšení cen svozu separovaného odpadu od 1. 1. 2020
· informaci o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Poběžovic
· informaci o probíhajÍcÍm jednání se SŽDC ohledně bezúplatného převodu pozemku
pare. č. 1205 v k. ú. Nový Kramolín na obec

D) Zastupitelstvo obce pověřuje:
· starostku obce uzavřením smlouvy o poskytování právni pomoci obci j
- 5ti hlasy
· starostku obce k uzavření Smlouvy o zřízenI věcného břemene v katastru nemovitostí
mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spol. OMEXOM GA Energo s.r.o.,

na uložení zemních kabelŮ NN na pozemcích pare. Č. 275/25, 273/1 a 275/18 v k. ú.
Nový Kramolín - 6ti hlasy
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Vlastimil Faina st.
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Starostka obce jana Knopfová
Místostarosta obce Michal Hôferle
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