A//d,!
Č. j.:
Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 12. 9. 2019 od 19:00 hodin

Přitom ní zastu pitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Pavel Sokol, Veronika Valtová, Petr Buršík
NepřÍtomní neomluvení zastupitelé:
Ivana Majková, josef Pešta ml., Petra Horáková Krausová, pavel Chmelík
přjtomnÍ hosté:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Navržený program jednání:

1
2.
3.
4.

Zahájení, volba ověřovateiů zápisu a určeni zapisovatele
Připomínky k zápisu a kontrola plnění usneseni ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
Vysvětleni probihajÍcÍ stavby chodníku v Novém KramolIně ze strany vedení obce

5.
6,

Projednání čerpáni rozpočtu v tomto roce
Návrh geometrického plánu na vytýčení dvou stavebních pozemkŮ u nádraží a Části
mÍstnÍ komunikace tamtéž

7
8.
9.

Žádost o pronájem volné zahrádky č 4 u bytovek dle zveřejněného záměru
RŮzné
Diskuze, závěr

Starostka navrhuje doplnit tento program o nás|edujÍcÍ body:
vyjádřeni souhlasného stanoviska HZS PIz. kraje k provedeni úpravy v žádosti o dotaci
Návrh na přijetí dotace od PIz. kraje na zachováni prodejen v malých obcích PIZ. kraje 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Návrh na schváleni Vnitřní směrnice obce Č. 2/2019 o ochraně osobních údajŮ

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

Zahájení, volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele
Připomínky k zápisu a kontrola plněni usnesení ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
Vysvětlení probíhajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramolíně ze strany vedeni obce

5.
6.

Projednání čerpání rozpočtu v tomto roce
Návrh geometrického plánu na vytýčení dvou stavebních pozemkŮ u nádraží a Části
místní kom unikace tamtéž

7
8.

Žádost o pronájem volné zahrádky č. 4 u bytovek dle zveřejněného záměru
vyjádření souhlasného stanoviska HZS piz, kraje k provedeni úpravy v Žádosti o dotaci

9.
10.
11.
12.

Návrh na přijeti dotace od PIz. kraje na zachováni prodejen v malých obcích PIz. kraje 2019
Rozpočtové opatřeni č. 7/2019
Návrh na schváleni Vnitřní směrnice obce č. 2/2019 o ochraně osobních údajŮ
RŮzné

13. Diskuze, závěr

Bod 1.
zahájení

Zasedání ZO zahájila starostka obce jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpo|oviční
většině z celkového počtu všech zastupitelŮ, zastupitelstvo obce je tudíž usnášeni schopné
jako předsedajÍcÍ byla určena jana Knopfová.
Návrh Veroniky Valtové na ověřovatele zápisu - Petr Buršík, Vlastimil Faina st.

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

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 5ti hlasy.
Zapisovatelem byl určen Petr Buršík.

Bod 2.
předsedajÍcÍ seznámila zastupitelstvo, jak proběhlo Či probíhá plnění 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.
PředsedajÍcÍ uvádí, že zastupitelé, kteří zařazení tohoto bodu do programu jednání již potřetí
požadovali, se na zasedání opět bez předchozí omluvy nedostavili a dotazuje se, zda má někdo
z přítomných zastupitelŮ či hostŮ dotaz k probíhajÍcÍ výstavbě chodníku žádný dotaz nebyl vznesen

Bod 5.
předsedajÍcÍ uvádí, že také tento bod byl na programu jednání jak na zasedání zastupitelstva obce dne
16. 7. 2019 jako "Seznámení s výkazem plnění rozpočtu k 30. 6. 2019", tak na zasedání předminulém
a minulém a zastupitelé, kteří opětovné zařazení tohoto bodu do programu jednání již potřetí
požadovali, se nedostavili ani na zasedání dne 16. 7. 2019, ani na zasedání předminulé a minulé, a ani
na zasedání dnešní.
Dotazuje se tedy, zda má někdo z přítomných zastupitelŮ Či hostŮ dotaz k čerpání rozpočtu dotaz.
žádný dotaz nebyl vznesen

Bod 6.
předsedajícI předkládá návrh usneseni:
,
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem geometrického pIánu na vytýčení dvou stavebních pozemku
v obytné zóně u nádraží a Části mlstni komunikace tamtéž.
Po schválení návrhu geometrického plánu katastrálním úřadem vzniknou v této lokalitě následujÍcÍ
stavební poze m ký :
Pozemek č. 1, jenž bude tvořen parč. č. 275/30 o vymere
V 36 m2 a parč. c. 277/1 o vymere 925 m2;
jeho celková výměra tedy bude 961 m2;
Pozemek č. 2, jenž bude tvořen pare. č. 275/32 o výměře 731 m2, což bude zároveň i jeho výměrou
celkovou,

jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajích
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5 hlasy.

Bod 7.
Záměr na pronájem byl zvěřejněn na obecní úřední desce od 12.8. do 26.8.2019.
V této době byly přijaty dvě Žádosti, a to žádost
na pronájem zahrádky č. 3
a žádost P
na pronájem zahrádky č. 6.
Oběma byla požadovaná zahrádka na minulém zasedání přidělena.
Zahrádka Č. 4 zŮstala prozatím neobsazena a nyní o její pronájem žádá pan
Nutno však podotknout, že se zahrádky pronajÍmajÍ místním občanŮm, žadatel však není v obci
s rodinou trvale přihlášen, což znamená, že neplatí mÍstnÍ poplatky.
Vzhledem k podmínkám pronájmu uvedeným ve zveřejněném záměru zájemci nesmí mít neuhrazené
pohledávky vůči obci.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí se s pronájmem volné zahrádky č. 4 panu
pouze
za splnění této podmínky pro uzavření nájemní smlouvy.
,
Zájemce se před uzavřením nájemní smlouvy buďto s celou rodinou přihlásí v obci k trvalemu pobytu
na základě souhlasu vlastníka nemovitosti, v niž byt uŽívá, a uhradí v plné výši mlstní poplatky na letošní rok, a nebo mu bude celková částka za ně zahrnuta do výše pronájmu uvedené v nájemní
smlouvě.
,
Plánek z vyznačením uvedené zahrádky, jenž byl jako příloha nedílnou součástí zveřejněného záměru,
bude přiložen též k nájemní smlouvě, v níž budou mimo jiné obsaženy hlavni podmínky pronájmu
uvedené v záměru a k jejímuž uzavření s nájemníkem zastupitelstvo obce pověřuje starostku.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedajích
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 8.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasI s vyjádřenim souhlasného stanoviska Hasičskému záchrannému sboru PIZ.
kraje k provedeni úpravy v žádosti o dotaci v "Evidenčním dotačním systému" z pŮvodní požadované
Částky 3.600,- KČ na 800,- KČ.

jiný návrh nebyl.
H|asovánj o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 9.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace od PIz. kraje na provoz mÍstnÍ prodejny v letošním roce
v částce 30.000,- KČ a s podílem obce ve výši 3.334,- KČ.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k uzavření smlouvy s provozovatelem prodejny o poskytnutí
příspěvku, kterou je potřeba doložit PIZ. kraji před uzavřením dotační smlouvy.

jiný návrh nebyl.

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

Bod 10.
Zastupitelstvo obce bere rozpoČtové opatření č. 7/2019 na vědomi.

Bod 11.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici obce Nový Kramolín č. 2/2019 o ochraně osobních údajŮ.
Tímto se ruší Vnitřní směrnice obce Nový Kramolín č. 3/2018 ze dne 24. 5. 2018.

jiný návrh nebyl.

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

Bod 12. - Různé

· projednání přIjetI usnesení k opravě Části dešťové kanalizace umístěné v pozemku pare, č. 970/2;
tento bod byl zařazen na programu jednání na zasedání konaném dne 9. 5. 2019.
předsedajÍcÍ předk|ádá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasÍ s udržováním funkčnosti Části dešťové kanalizace umístěné na pozemku
parc. č. 970/2, a to úseku od vtokového objektu po lomovou Šachtu, až do doby vyřeŠeni
majetkoprávních vztahŮ.
jiný návrh nebyl.

HlasovánI o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 - P
Proti - O
Zd ržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
· projednání žádost

ze dne 4. 9. 2019 týkajÍcÍ se staveb. pozemku u nádraží

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stvrzuje, že podmínky prodeje stavebních pozemkŮ v obci se nezměnily, pozemky
jsou i nadále na prodej bez inženýrských síti, od čehož se odvÍjí i jejich kupní cena.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku ke sdělení přijatého stanoviska žadateli.

jiný návrh nebyl,
Hlasováni o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
· Oznámeni nájemce mÍstnÍho pohostinství
a říjnu 2019

o pořádání kulturních akcí v měsíci září

Zastupitelstvo obce bere přijaté oznámení na vědomí,

· Seznámení přítomných s oznámením přijatým od zaměstnance obce
žádost oznamovatele

na výslovnou

Zastupitelstvo obce bere přijaté oznámení na vědomi.
" Oznámení
za kanalizačni přípojku

, ve kterém se znovu dotazuje, zda už se řeší nezaplacené poplatky

PředsedajÍcÍ uvádí, že záležitost byla již předá na právní kanceláři.
Zastupitelstvo obce bere přijaté oznámeni i sděleni předsedajÍcÍ na vědomi.
" Cyklostezka na Postřekov
Po konzultaci tohoto projektu se starostou obce Postřekov předsedajÍcÍ navrhuje zařadit do rozpočtu
na příští rok prozatím alespoň částku na polovičnI finanční podíl na zhotovení projektové dokumentace,
což by zhruba představovalo 70.000,- KČ, ale vybudováni cyklostezky, na kterém by se obě obce
finanČně podňely každá jednou polovinou, zrealizovat pouze v případě zIskánI dotační podpory.

jiný návrh nebyl.

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

· Seznámení s výkazem pro hodnoceni plnění rozpočtu k měsíci 8/2019
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

Bod 13.
Diskuze - bez přIspěvkŮ; závěr zasedání ve 20:15 hodin.

Zapsal:

Petr Burš'k
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Ověřovatelé:
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Starostka obce jana,Knopfová
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Místostarosta obce Michal Hôferle
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