Č. j.:

d
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolině
konaného dne 18. 12. 2019 od 19:00 hodin

Bod 1. - zahájeni

Zasedání ZO zahájila předsedajÍcÍ jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpolovičnÍ
většině z celkového počtu všech zastupitelŮ, zastupitelstvo obce je tudíž usnášení schopné.
PřÍtomní zastu pitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Luboš Hána, Veronika Valtová, Petr Buršík
NepřÍtomni neomluvení zastupitelé:
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, Josef Pešta ml.
Pňtomní hosté:

Bod 2. - Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh Michala Hôferleho na ověřovatele zápisu - Luboš Hána, Petr Knopf.

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
předsedajÍcÍ seznamuje přítomné s námitkou josefa Pešty ml, k zápisu z minulého zasedání, tj. č. 16,
a to k bodu 11; v zápisu není uvedeno nás|edujÍcÍ:
- předsedajÍcÍ uvedla, že "ze zákona je povinnost mít právníka, pokud vykonáváme veřejnou funkci",
- dále předsedajÍcÍ uvedla, že "jediné, co obec řeší s jUDr.

, jsou nezaplacené přípojky".

V souvislosti s první částí námitky předsedajÍcÍ podotýká, že občanský zákoník v par. 159 odst. l)
uvádí, že "ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou j s potřebnými znalostmi a peČlivostí"; to lze mimo jiné vyložit i tak, že sice nemusí být
vzdělán v příslušné odborné oblasti, musí však poznat, že při rozhodování o určité věci či náhledu na ni
jsou jisté odborné znalosti nezbytné, a pokud jimi nedisponuje, měl by si je opatřit, a to například

zadáním znaleckého posudku, právní analýzy apod., a to dříve, než se v zastupitelstvu o dané věci
rozhodne. žádá přítomné zastupitele o rozhodnutí, zda bude námitce vyhověno Či nikoli.
V

Hlasováni o první Části námitky tj. "ze zákona je povinnost mít právníka, pokud vykonáváme veřejnou

funkci":

Pro - O
Proti - 5 Zdržel(a) se - O

První Části námitky se nevyhovuje.

H|asování o druhé Části námitky tj. "jediné, co obec řeší s JUDr.
přípojky"'

jsou nezaplacené

Pro - 5 - LuboŠ Hána, Michal Hôferle, jana Knopfová, Petr BurŠík, Veronika Valtová l
Proti - O
Zd ržel(a) se - O

l

Druhé Části námitky se vyhovuje.

Bod 4. - Seznámení s navrženým programem jednání
Navržen je nás|edujÍcÍ program jednání:
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

Zahájeni
Volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
Projednání rozpočtu obce na rok 2020 a jeho schváleni
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 a její schváleni
Návrh na schváleni úhrady faktury za provedení přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ
veřejného osvětlení

8.

Návrh na schválení uzavřeni dodatku Č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor s|oužÍcÍch k podnikání ze dne 18. 6. 2019 na pronájem mIstnIho pohostinství

9.

Projednání podmínky bezúplatného převodu pozemku ve vlastnictví SŽDC pare. Č. 1205
v k. ú. Nový Kramolín na obec, návrh na přijetí usnesení
10 Žádost' - a) o prodej stavebního pozemku
b) o prodej palivového dřeva
C) o souhlas s provedením stavebních úprav
11. Návrh na uvolněnI financi z rozpočtu obce na akce pro veřejnost konané v prosinci 2019
12. RŮzné informace
13, Diskuze, závěr

předsedajÍcÍ seznamuje s požadavkem zastupitelŮ Pavla Chmelíka, Ivany Majkové, Petry Horákové
Krausové a Josefa Pešty ml. na zařazení nás|edujÍcÍho bodu na program jednání:
usnesením jim přidělit právní zástupkyni schválenou na zasedání zastupitelstva obce dne 19. 11. 2019
za účelem přípravy žaloby na starostku obce, kterou podezÍrají, že se dopouští falšování úředních
dokumentŮ, zpŮsobuje finanční škodu obci lživým jednáním, neodpovídá na dotazy občanŮ a
zastupitelŮ obce v zákonné lhŮtě nebo vŮbec, nezařazuje opakovaně zastupitelŮm body jednání, o
které opakovaně žádají.
Hlasování o zařazeni tohoto požadavku do prog ra mu jednání:
Pro - O Proti - 5 Zdržel(a) se - O

Požadavku nebylo vyhověno.

předsedajÍcÍ dále seznamuje s požadavkem
na zařazení nás|edujÍcÍho bodu na program
jednání:
na základě usnesení přijatého na 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.11.2019 a z něj
vyplývajÍcÍch informací, zanesených v odst. pIs. D, bod l) projednat a schválit na dnešním zasedání
přiděleni smluvního advokáta/advokátky jemu jako žadateli v případu vymoženi neuznaných nárokŮ
z titulu pracovněprávních vztahŮ (neuznaný úraz zpŮsobený při výkonu pracovních povinností.
Hlasováni o zařazeni tohoto požadavku do programu jednání:
Pro - O Proti - 5 Zdržel(a) se - O

Požadavku nebylo vyhověno.

V souvislosti s oběma shora uvedenými požadavky předsedajÍcÍ uvádí:
Žadatelé zjevně nepochopili účel uzavření smlouvy s jUDr.
a její obsah samotný, neboť
předmětem této smlouvy je poskytováni právních služeb obci a její zastupování navenek; nejedná se
v Žádném případě o zastoupení v interních záležitostech obce Či právní pomoc pro občany.
Poskytování právních služeb JUDr.
obci bylo využíváno již v předcházejÍcÍch volebních
obdobích, nebylo však podloženo žádným smluvním vztahem. Na základě neustálého napadání
současného vedeni obce některými zastu piteli se proto starostka rozhodla uzavřeni písemné smlouvy
o poskytování těchto služeb navrhnout.

předsedajÍcÍ navrhuje zařadit na program dnešního jednání ještě následujÍcÍ body:
- Návrh statutu Fondu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce a jeho schválení
- Návrh na schválení specifikace pojmu a podmínek nevyplácení měsÍČní odměny zastupiteIŮm
v závislosti na jejich neúčasti na zasedáních zastupitelstva obce
- projednáni možnosti modernizace webových stránek obce
- Návrh smlouvy o pa rtnerství a vzájemné spolu práci na připravě projektu "Cyklostezka Postřekov Nový Kramolín" mezi obcemi Postřekov a Nový Kramolín
- Návrh na přijetí dotace od PIz. kraje v celkové výši 67.600,- KČ na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostŮ do 40ti let věku
- Informace z MVČR o možném navýšení odměn čienů zastupitelstva obce o 10% s účinnosti od 1. 1
2020

Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Tímto byl schválen nás|edujÍcÍ program dnešního jednání:

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

zahájeni
Volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání
projednání rozpoČtu obce na rok 2020 a jeho schválení
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 a její schválení
Návrh na schválení úhrady faktury za provedení přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ
veřejného osvětleni

8.

Návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor slouŽÍcÍch k podnikání ze dne 18. 6. 2019 na pronájem mIstnIho pohostinství

9.

projednání podmínky bezúplatného převodu pozemku ve vlastnictví SŽDC parč. č. 1205
v k. ú. Nový Kramolín na obec, návrh na přijeti usneseni
10 Žádost' - a) o prodej stavebního pozemku
b) o prodej palivového dřeva
c) o souhlas s provedením stavebních úprav
11, Návrh na uvolněnl financi z rozpoČtu obce na akce pro veřejnost konané v prosinci 2019
12. Návrh statutu Fondu financováni obnovy vodovodu a kanalizace obce a jeho schválení
13. Návrh na schválení specifikace pojmu a podmínek nevyplácení měsIčnI odměny
zastupiteIŮm v závislosti na jejich neúčasti na zasedáních zastupitelstva obce
14. projednáni moŽnosti modernizace webových stránek obce
15, Návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na přípravě projektu "Cyklostezka
Postřekov - Nový Kramolín" mezi obcemi Postřekov a Nový Kramolín
16. Návrh na přijetí dotace od PIz. kraje v celkové výši 67.600,- KČ na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostŮ do 40ti let věku
17 Informace z MVČR o možném navýšení odměn čienů zastupitelstva obce o 10% s účinností
od 1. 1. 2020
18 RŮzné informace
19. Diskuze, závěr

Bod 5. - projednání rozpoČtu obce na rok 2020 a jeho schváleni
PŮvodně zveřejněný návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl upraven na několika paragrafech, a to
například zahrnutím poskytnutí příspěvkŮ na Činnost Notorclubu - oddílu stolnÍho tenisu 5.000,00
KČ a oddílu malé kopané 10.000,00 KČ, dále SDH 10.000,- KČ; doplněn byl rovněŽ příspěvek SDH
na potřebné vybavení 30.000,- KČ (zde se SDH opět pokusí zÍskat dotaci od Plzeňského kraje
z dotačního programu "Podpora jednotek SDH obci Plzeňského kraje") a doplatek zbývajIcI částky
za vybudováni chodníku v obci 1.160.000,- KČ.
Rozpočtové příjmy celkem 4.035.220,- KČ
Z toho:
Daňové příjmy 3.263.000,- KČ
Nedaňové příjmy 448.220,- kč
Kapitálové příjmy O,- kč
Dotace 324.000,- KČ
Rozpočtové výdaje celkem 5.514.120,- KČ
Z toho:
Investiční výdaje 1.641.000,- kč
Běžné výdaje 3.873.120,- kč
Saldo příjmů a výdajů - 1.478.900,- kč
Financováni celkem 1.478.900,- KČ
Z toho:
Změna stavu prostředkŮ na běžných účtech 1.478,900,- KČ
Rozpočet obce na rok 2020 je sestaven jako schodkový, neboť výdaje převyšuji příjmy o 1.478.000,KČ.
Na financování schodku je použita rezerva finančních prostředkŮ na běžných účtech obce z let
minulých.
Ke dni 18. 12. 2019 je zůstatek na běžných účtech obce 2.823.855,45 KČ.

Hlasováni o rozpočtu obce na rok 2020:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen 5ti hlasy.

Bod 6. - Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 a její schválení
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 vychází z kalkulace provozovatele tj. firmy Praves.
Navýšení cen o 7% oproti stávajIcIm sazbám odpovídá schválenému plánu financováni obnovy
vodovodu a kanalizace obce na období 2019 - 2028.

PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stoČného na rok 2020 následovně:
Vodné 14,42 KČ bez DPH
Stočné 22,79 KČ bez DPH
jiný návrh nebyl.

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

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 7. - Návrh na schváleni úhrady faktury za provedeni přeložky rozvodné skříně a dvou
sloupů veřejného osvětleni
PředsedajÍcÍ předk!ádá ngvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury Č. 2019546 firmy Stemont JS s.r.o. za provedení přeložky
rozvodné skříně a dvou sloupŮ veřejného osvětlení v Částce 132.786,61 KČ včetně DPH.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 8. - Návrh na schválení uzavřeni dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužÍcÍch
k podnikání ze dne 18. 6. 2019 na pronájem místního pohostinství
předsedající předkládá návrh usnesení:
Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni dodatku č. 1 ke Smlouvě
o nájmu prostor s|oužÍcÍch k podnikání uzavřené dne 18. 6. 2019 na pronájem prostor rrňstniho
pohostinství nacházejÍcÍch se v budově č.p. 16 v Novém Kramolíně, poz. parc. č. 33, zaps. v katastru
nemovitostí Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Domažlice, na LV č. 1
pro katastrální území a obec Nový Kramolín.
Předmětem dodatku je úprava vzájemných vztahŮ pronajImatele a nájemce v článku VIII smlouvy,
která se zařazuje do dalšího bodu v pořadí 8.11. v tomto znění:
Nájemce je povinen poskytnout pronajImateli nebo jeho složkám část předmětu nájmu,
tj. sál a sociální zařízení, za účelem pořádáni akcí pronajímatele nebo jeho složek.
Předmět nájmu nájemce pronajímateli nebo jeho složkám poskytne ve stavu způsobilém
užívánI v souladu s účelem prostor.

Pronajímatel a jeho složky se zavazují za poskytnutí uvedených prostor nájemci uhradit
částku ve výši 1000,- 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. 2019.

Uzavřením tohoto dodatku pověřuji starostku obce.
jiný návrh nebyl.
H|asováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 9. - projednání podmínky bezúplatného převodu Části pozemku ve vlastnictví SŽDC parc.
č. 1205 v k. ú. Nový Kramolín na obec, návrh na přijetí usneseni
Z dŮvodu nastalých změn v podmínkách pro tento typ převodu vlastnictví SŽDC připravila návrh
nájemní smlouvy, která bude uzavřena Čistě za účelem bezúplatného převodu požadované části
pozemku pod vybudovanou příjezdovou komunikací k přečerpávačce, jelikož dotčený pozemek musí
být pronajat, což dříve MDČR nepožadovalo. Bude-li nájemní smlouva uzavřena, uskutečni se dle slov
MDČR bezúplatný převod s největší pravděpodobnosti do konce roku 2020.
jedná o výměru 848 m2 a nabízená výše roČního nájemného byla po diskuzi se SŽDC upravena
z pŮvodních 22, KČ na 11, KČ za m2 S touto částkou je již kalkulováno v rozpoČtu obce na rok 2020
(zaokrouhleně 10.000,- KČ).
Zastupitelé vyjádřili souhlas s uzavřením této nájemní smlouvy, požaduji však, aby starostka obce
nechala návrh smlouvy před jejím uzavřením posoudit jUDr.
.
předsedajÍcÍ tedy předkládá nás|edujÍcÍ návrh usneseni:
Zastupitelé souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi SŽDC a obci na pronájem Části pozemku parč.
Č. 1205 v k. ú. Nový Kramolín, která se nachází pod příjezdovou komunikaci k čerpací stanici a byla
geometrickým plánem č. 209-525/2017 oddělena jako část 1205/2.
pověřují starostku obce nechat návrh smlouvy před jejím uzavřením posoudit JUDr.
.

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

Bod 10. - Žádosti
a) o prodej stavebního pozemku

Dva žadatelé, a to
a
mají zájem o tentýž pozemek určený ke stavbě
rodinného domu tvořený parcelními Čísly 273/14 o výměře 703 m2 a 275/26 o výměře 105 m2.
Zastu pitelé navrh ují vyhovět Žádosti
, jelikož ji obci zaslala již 1. 9. 2019, tedy
podstatně dřive než David Kaleja. pověřuji starostku obce předáním návrhu kupní smlouvy žadatelce
a v případě souhlasu s ni tuto smlouvu uzavřít.

Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

prodej tohoto pozemku

byl schválen 5ti hlasy.

Ve věci žádosti
a
o informaci, jaké stavební parcelý a v jaké Části
obce jsou k prodeji, zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce tuto informaci žadatelům poskytnout.

b) o prodej palivového dřeva
Žadatelem je

Předsedajkl předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s přidělením pa|ivového dřeva žadateli souhlasí.
jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

C) o souhlas s provedením stavebních úprav
Žádost o souhlas se stavbou s názvem "Dodatečné povoleni haly Č.2 k. ú Nový Kramolín 690813, parc.
č. st. 65/2, 460/7"; žadatelem je

v zastoupení projektantky

Předsedající upozorňuje, že při rozhodování může být jako zaměstnankyně firmy, jejíž jednatel je
žadatelem, ve střetu zájmů a žádá přítomné zastupitele, aby rozhodli o její účasti při hlasování.

Hlasováni o tom, zda se předsedajÍcÍ může zúčastnit hlasování:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
PřitomnÍ zastupitelé souhlasí, aby se starostka hlasováni zúčastnila.

Místostarosta předkládá návrh usnesení týkajÍcÍ se žádosti o souhlas s provedením stavebních úprav:
Zastupitelstvo obce uděluje žadateli souhlas se stavbou.
jiný návrh nebyl.

Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 11. - Návrh na uvolněni financí z rozpočtu obce na akce pro veřejnost konané v prosinci
2019
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolněnI financi z rozpočtu obce na akce pro veřejnost konané v prosinci
2019, a to:
RozsvÍcenÍ vánočního stromu dne 1, 12. 2019:
Celkové náklady 3.543,- KČ (zahrnuto el. osvětlenI na vánoČní strom v částce 2.045,- KČ)
Mikulášská nadílka dne 7. 12. 2012:
Celkové náklady 1.763,- KČ
jiný návrh nebyl,

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

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 12. - Návrh statutu Fondu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce a jeho
schválení
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje statut Fondu financováni obnovy vodovodu a kanalizace obce.

Dokument je k dispozici k nahlédnuti v listinné podobě v úředních hodinách na místním obecním úřadu
nebo v elektronické podobě na webových stránkách obce.

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

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 13. - Návrh na schválení specifikace pojmu a podmínek nevyplácení měsIČni odměny
zastupitelům v závislosti na jejich neúčasti na zasedáních zastupitelstva obce
předsedajÍcÍ připravila nás|edujÍcÍ návrh usnesení:

V závislosti na usneseni přijatém v bodě č. 22 (Diskuze) na zasedání konaném dne 4. 6. 2019
a na základě sděleni výsledkŮ šetření MVČR ze dne 18. 10. 2019 zastupitelstvo obce schvaluje
nás|edujÍcÍ specifikaci pojmu a podmínky nevyplácení měsíčnI odměny zastupitelŮm v závislosti
na jejich neúčasti na zasedáních zastupitelstva obce:
MěsíčnÍ odměna pro členy zastupitelstva schválená na ústavujÍcÍm zasedání dne 30. 10, 2018
představuje Částku 460,00 KČ hrubého.
Tato částka v plné výši náleží těm zastupitelŮm, kteří se pravidelně zúčastňují svolaných zasedání
zastupitelstva obce tzn. jsou na nich fyzicky přítomni.
Neomluvená neúčast zastupitele
tj. jeho fyzická nepřítomnost na zasedání ZO bez předchozí omluvy zaslané buďto formou e-mailu
na adresu info@novykramolin.cz z osobní adresy om|ouvajÍcÍho se zastupitele nebo formou SMS zprávy
z osobního telefonního ČÍsla om|ouvajÍcÍho se zastupitele na telefonní čÍslo starostky obce 724 028 532,
čÍmž se omluva považuje za dostatečnou, se ve vypláceni měsIČnI odměny promítne v závislosti
na četnosti zasedání zastupitelstva obce konaných v daném měsíci, za který je odměna vyplácena,
a to následovně:
Zasedání zastupitelstva obce konané lx v daném měsíci - nebude vyplacena odměna vŮbec
tzn. ani v plné výši 460,00 KČ, ani v její poměrné Části.
Zasedání zastupitelstva obce konané 2x v daném měsíci - při neomluvené neúčasti na obou
zasedáních nebude odměna ve výši 460,00 KČ vyplacena vŮbec, při neomluvené neúčasti na jednom
z těchto zasedání bude vyplacena odměna pouze v poloviční výši tj. v částce 230,00 KČ hrubého.
Zasedání zastupitelstva obce konané 3x v daném měsíci - při neomluvené neúčasti na všech
třech zasedáních nebude odměna ve výši 460,00 KČ vyplacena vŮbec, při neomluvené neúčasti
na jednom z těchto zasedání bude vyplacena odměna ve dvoutřetinové výši tj. v částce 307,00 KČ
hrubého, při neomluvené neúčasti na dvou z těchto zasedání bude vyplacena odměna ve třetinové výši
tj. v Částce 153,00 KČ hrubého.
Opakovaná omluvená neúčast zastupitele
v případě opakované neúčasti zastupitele, být předem písemně omluvené jedním ze zpŮsobŮ výše
uvedených, a to na čtyřech po sobě jdoucích zasedáních zastupitelstva obce, nebude tomuto zastupiteli
vyplacena měsÍční odměna ve výši 460,00 KČ hrubého splatná ve výplatním termínu v měsíci
následujÍcÍm po dni konáni poslednIho z těchto čtyř po sobě jdoucích zasedání zastupitelstva obce.

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

Bod 14. - projednání možnosti modernizace webových stránek obce
Nabídka od spol. Galileo Corporation s.r.o. na možnost modernizace webových stránek obce modulem,
který by umožňoval spravovat jejich obsah vÍce uživateiům s odlišnými uživatelskými právy.
Pořizovací cena modulu je 3.000,00 KČ bez DPH, roční poplatek nulový.
Místostarosta navrhuje prozatím odložit projeď návání tohoto bodu do doby zjištění vÍce informaci k této
nabídce.

jiný návrh nebyl.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 5ti hlasy a projednáni bylo odloženo.

Bod 15. - Návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na přípravě projektu
'"Cyklostezka Postřekov - Nový Kramolín" mezi obcemi Postřekov a Nový Kramolín
předsedajÍcÍ informuje, že návrh této smlouvy, který připravila obec Postřekov, nechala před dnešním
zasedáním posoudit JUDr
, jež k němu zaslala stanovisko obsahujÍcÍ navrŽené úpravy,
kterými jsou u přesňujÍcÍ formulace, chránIcI obě smluvní strany.
Zastupitelé se proto rozhodli souhlasit s návrhem této smlouvy pouze tehdy, budou-li v jeho obsahu
doporučené úpravy provedeny. Upravený dokument včetně stanoviska JUDr. Faltýnové bude poté
zaslán zpět obci Postřekov k posouzení.
Na základě tohoto rozhodnutí předsedajÍcÍ navrhuje přijeti následujÍcÍho usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na připravě
projektu "Cyklostezka Postřekov - Nový Kramolín" mezi obcemi Postřekov a Nový Kramolín,
upraveným upřesňujichmi formulacemi dle doporučení jUDr.
Provedením úprav v návrhu a uzavřením této smlouvy pověřuje starostku obce.
jiný návrh nebyl.

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

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 16. - Návrh na přijetí dotace od PIz. kraje v celkové výši 67.600,- KČ na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 4Oti let věku
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijeti dotace od piz. kraje v celkové výši 67.600,- KČ na obnovu,
zajištěni a výchovu lesních porostŮ do 40ti let věku.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

přijeti dotace bylo schváleno 5ti hlasy.
Bod 17. - Informace z MVČR o možném navýšeni odměn Členů zastupitelstva obce o 10%
s účinnosti od 1. 1. 2020
Po krátké diskuzi předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere informaci z MVČR pouze na vědomí, neboť o možném 10% navýšeni odměn
Čienů zastupitelstva od 1. 1. 2020 neuvažuje.

jiný návrh nebyl.

Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 18. - Různé informace
- výstavba chodníku v obci - stavba dle projektové dokumentace dokončena a předána dne 13. 12.
2019, zbývajIcI drobné nedodělky a terénní úpravy budou vzhledem k nynějšímu ročnímu období
dokončeny do 30. 4. 2020
- výsyp a likvidace zvonu na sklo u bytovek jako nebezpečného odpadu z dŮvodu vhozených
zářivkových trubic

- Lesní hospodář
vypracoval a obec podala žádost na zmIrněnI dopadŮ kŮrovcové kalamity
v obecních lesích, období 10/2017 - 12/2018, PK odbor ŽP, Částka 24.038,- KČ
- DráŽní úřad - informace o zrušení koleje č. 3 a dvou výhybek v prostoru mktního nádraží
- Rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvo obce bere shora uvedené informace na vědomí.

Bod 19. - Diskuze, závěr

předsedajÍcÍ navrhuje vyplatit paní
ednorázovou odměnu ve výši 1.500, KČ Čistého
za celoročnI péči o veřejné prostranství a jeho úklid, a to v místě u garáží u bytovek kolem kontejnérŮ
na tříděný odpad, v prostoru za garážemi a na hřišti u skály.
Luboš Hána upozorňuje, Že při rozhodování může být vzhledem k příbuzenskému vztahu k pani
ve střetu zájmů a Žádá přítomné zastupitele, aby rozhodli o jeho účasti při hlasováni
Hlasováni o tom, zda se Luboš Hána může zúčastnit hlasovánI:
Pro - 5 - L
Proti - O
Zdržel(a) se - O
PřÍtomní zastupitelé sQuh|asj, aby se LuboŠ Hána hlasování zúčastnil.

Hlasování o odměně pro paní j
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Odměna ve shora uvedené výši byla pani

u:

5ti hlasy schválena.

předsedajÍcÍ žádá zastupitele o schválení úhrady faktury firmě PRAVES, spol. s r.o., za vypracování
pasportu staveb na pozemku obce parč. č. 592/2; faktura č. 19/03/0057, Částka k úhradě 12.342,- KČ
včetně DPH.

Hlasování o tomto požadavku:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Požadavek byl schválen 5ti hlasy.

Petr Buršík navrhuje, a to v návaznosti na usneseni přijaté k bodu 5. dnešního zasedání, aby spolky
obce tj. Notorclub a SDH vždy před koncem kalendářnIho roku zastupitelstvu doložily vyúčtováni
o pouŽití příspěvku na činnost poskytnutého na daný rok z rozpoČtu obce.

Hlasování o tomto návrhu:

Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

předsedajÍcÍ informuje, že zjistila okolnosti ohledně opakovaného dotazu
, naposledy
uvedeného v zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 10. 2019, a to v bodě 13. Diskuze, kam se poděly peníze vybrané od občanŮ při rozsvěcováni vánočního stromku v roce 2017
za prodej nápojŮ.
Za přítomnosti místostarosty ji bylo dne 4. 12. 2019 dotčenými dámami sděleno, že tento výdělek obci
nepatří, jelikož veškeré občerstveni na této akci prodávané nebylo pořízeno z rozpočtu obce, jak se
občané mylně domnÍvajj, ale ze soukromých peněz oněch dam.
Na základě tohoto tvrzení
požaduje uvést do zápisu z dnešního zasedání, že s tímto
tvrzením oněch dam rezolutně nesouhlasí, protože jsou mu známy zcela jiné informace, a to od
která se na této akci v roce 2017 také organizačně podi|e|a. Pan Faina má proto
dŮvodné podezření, že došlo ke krádeži na úkor děti, pro které měly být dle tehdejší dohody tyto
peníze použity, a na což navázalo i současné zastupitelstvo obce a na svém minulém zasedání se
usneslo takto s nimi naložit, a proto požaduje, aby se dnes přÍtomnj zastupitelé usnesli požádat Policii
ČR o prošetření celé záležitosti. Zastupitelé vyslovili stejný názor a místostarosta předkládá návrh
usnesení pověřit starostku obce podáním oznámeni Policii ČR.

H|asování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

jiné příspěvky do diskuze nebyly, konec zasedání ve 21:00 hodin.

Zapsala:

Jana Knopfova.
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Místostarosta obce Michal Hôferle
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