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Zápis z veřejného zasedání ZO v Novém Kramolíně Č. 2
konaného dne 29.11.2018 od 19:00 hodin

PřÍtomní členové ZO: Pavel Sokol, Veronika valtová, Petr Buršík, Michal Hôferle, jana
Knopfová, Josef Pešta ml., Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana
Majková
Nepřítomni - omluveni: O
Zastupitelstvo obce je usnášeni schopné.
Přítomni hosté: Vlastmil Faina st.
Navržený program jednání:.

l
2.
3.
-l.

Zahájeni, volba předsedajícího, ověřovateiů zápisu a určeni zapisovatele
Návrh rozpočtu na rok 2019
,
Návrh středr)ědobého výhledu obce na období 2020-2022
Návrh strategického rozvojového plánu obce na období 2020-2022

5. Návrh na schválení pravomoci starostky obce k provádění rozpočt. změn v r. 201.9
6 Návrh a volba Čienů kontrolního a finančního výboru obce
7. Sdělení námitky k zápisu z ustavujiciho zasedání zastupitelstva obce
8 Projednárú žádosti 7astupite|ů na zařazení požadovaných bodŮ do programu jednání
9. Seznámeni s rozpočtovými změnami č. 6-10/2018
iq. Projednáni žádostí a) o prodej dvou stavebních parcel v lokalitě u nádraŽí ·
b) o pronájem rrňstního sálu na soukromou akc'
C) o povolení k hostování na pouti v roce 2019 d) o pronájem obec. bytu nad míst. pohostinstvím e) o přidělení palivového dříví f) o uložení palivového dřeva na pozemku obce g) o prodej parcely na Valtířově společnosti Minerály Cvačka
11 RŮž'né seznámení se záp'sem ze zasedán' předchoz'ho finančn'ho výboru obce
- seznámení s dodatkem ke smlouvě se ZpC. komunálními službami
- návrh na uděleni souhlasu právni kanceláři pi. Faltýnové ve věci dokončení
vymáhání pohledávky za p.
- MikuláŠská nadílka
12. Diskuze, závěr
1. zahájeni - zasedání ZO zahájila starostka obce Jana Knopfová.
volba předsedajÍcÍho - návrh Pavla Sokola, aby předsedajÍcÍ byla starostka obce
Hlasováni o návrhu Pavla Sokola:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O

předsedajÍcÍ byla 9-ti hlasy zvolena jana Knopfová.
Volba ověřovatelů zápisu - návrh Veroniky Valtové - Pavel SOj<o1, Petra Horáková
Krausova
Hlasování o návrhu Veroniky Valtové:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Ověřovateli zápisu byli 9-ti hlasy zvoleni Pavel Sokol a Petra Horáková Krausová.
Určení zapisovatele - zapisovatelkou byla urČena Veronika Valtová.
Starostka obce přečetla navržený program.
Hlasováni o návrhu:
Pro: 5 Proti: 4
ZdrŽel(a) se: O
Návrh starostky obce byl S-ti hlasy schválen.
Námitka Pavla Chmelíka - nezařazení požadovaných bodŮ zastupitelŮ obce Pavla
Chmelíka, Ivany Majkové, Petry Horákové Krausové a Josefa PeŠty ml. do programu jed'
náni.
Starostka sdělila, Že požadavek zařazen byl viz bod 8. navrženého programu, nebylo
však jednotlivě rozepsáno, o jaké body se jedná, a proto zařadila jednání o nich přednos·
tně:
Bod 1
Vyřešení odpadového hospodářství v bytovkách Čp.25, 27 a 28, tzn' vybIránI poplatkŮ
za odpad od všech osob, které se dlouhodobě zdržují v těchto bytovkách (viz. zákon
o odpadech v platném znění)
Návrh Pavla Chmelíka pověřit starostku a místostarostu obce k prověření možností
vedoucích k vyřešení problému.
Hlasování o tomto návrhu :
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
9-ti hlasy byli prověřením pověřeni starostka a místostarosta obce.

Bod 2
Řádná kontrola třIděni odpadŮ v této lokalitě

Návrh Pavla Chmelíka pověřit starostku a místostarostu obce k prověřeni možnosti
vedoucích k vyřešeni problému.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro: 9 proti: O

Zdržel(a) se: O
9-ti hlasy byli prověřením pověřeni starostka a místostarosta obce.
Bod 3
Vyklizení obecních pozemkŮ, které jsou neoprávněně uŽIváný v okolí bytovky čp.25
Návrh Pavla Chmelíka pověřit starostku a místostarostu obce k prověřeni možnosti
vedoucích k vyřešeni problému.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
9-ti hlasy byli prověřením pověřeni starostka a místostarosta obce.
Bod 4
Vyřešeni využití rrústního pohostinství a bytu nad ním, zajištěni pravidelného vytápěni
a větrání těchto prostor
Návrh Pavla Chmelíka - prostory mÍstnÍho pohostinství budou pravidelně vytápěny, bude
tím pověřen obecní zaměstnanec.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh Pavla Chmelíka byl 9-ti hlasy schválen.
Bod 5
Projednáni a vysvětleni projektu na výstavbu chodníkŮ v obci
Návrh Pavla Chmelíka - přizvání nezávislé projektantky na zasedání ZO z dŮvodu sezná
mení s projektem.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 4 Proti: 2 Zdržel(a) se: 3 Návrh Pavla Chmelíka nebyl schválen.
Bod 6
Žádost o svoláván' zasedání ZO na soboty
Starostka obce sdělila, že s tím nesouhlasí, neboť sobota je dnem pracovního klidu.
H|asování o této žádosti neproběhlo, neboť nebylo již nadále požadováno.
Starostka predložila návrh na dodatečné zařazení nových bodů do programu jednání, a to do bodu 10. a bodu 11.:
10. Žádost"
h) žádosti o pronájem místnIho sálu na soukromou akci -

ch) žádosti o prodej stavební parcely v lokalitě u nádraží i) žádosti o příspěvek na Činnost v roce 2019 - Notorclub, oddíl malé kopané
j) žádosti o příspěvek na činnost v roce 2019 - Notorclub, oddíl stolního tenisu
11. RŮzné
Zakoupení certifikátu pro zabezpečeni webových stránek obce - firma Galileo
H|asováni o tomto návrhu:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh starostky byl 9-ti hlasy schválen.
Starostka obce přečetla zápis a usneseni z ustavujÍcÍho zasedání ZO konaného
dne 30.10.2018.
Následně byl přednostně projednáván s tím souvisejÍcÍ bod 7. programu jednání tj.
námitka ověřovatelky zápisu a usnesení z ustavujÍcÍho zasedání Ivany Majkové.
Návrh
- z bodu 12. programu jednání tj. Diskuze vyjmout pátý bod
- do bodu 12. programu jednání tj. Diskuze doplnit jména diskutujÍcÍch osob
opravit v bodu 11. programu jednání tj Návrh odměn čienům KV a FV a zastupitelŮm
obce položku Zdržel(a) se na počet O a poloŽku Pro na počet 9, neboť
rovněž hlasovala pro návrh, jenž byl tedy schválen 9-ti hlasy a ne pouze B-mi, což je též
nutno v zápise opravit.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh Ivany Majkové byl 9-ti hlasy schválen.

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Hlasováni o návrhu:
Pro: 9
Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl 9-ti hlasy schválen.

3. Návrh střednědobého výhledu obce na období 2020-2022
H|asováni o návrhu:
Pro: 6 -

Proti: O
Zdržel(a) se: 3 Návrh střednědobého výhledu obce na období 2020-2022 byl 6-ti hlasy schválen.
4. Návrh strategického rozvojového plánu obce na období 2020-2022
Hlasováni o návrhu:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 2 Návrh strategického rozvojového pIánu obce na období 2020-2022 byl 7-mi hlasy
schválen.
5. Návrh na schváleni pravomoci starostky obce k provádění rozpočt. změn
v roce 2019
Z dŮvodu požadavku bližší specifikace těchto úkonŮ bylo hlasování o tomto návrhu od
loženo na přištÍ zasedání ZO.
6. Návrh a volba členů kontrolního a finančního výboru obce
Návrh a yQjhagenůLkQnhmního \/ýbQĽLLQbce
Návrh předsedy kontrolního výboru Petra BurŠíka Hlasování o návrhu Petra Buršíka:
Pro: 5 Proti: 2 Zdržel(a) se: 2 -

á
byli S-ti hlasy zvoleni členy kontrolnIho výboru obce.

Ná\Ld1A=|haŘlenjůSj]ančnĹbQ_yýhor| i ohce
Návrh předsedkyně finančního výboru Veroniky Valtové - j
Hlasováni o návrhu Veroniky Valtové:
Pro: 7 Proti: O
Zdržel(a) se: 2 obce.

7. a 8. Již projednáno viz. výše.

byly 7-mi hlasy zvoleny členkami finančního výboru

9. Seznámeni s rozpočtovými změnami č. 6-10/2018
Starostka obce přítomné seznámila s provedenými rozpočtovými změnami Č.6-10/2018.
10. projednáni žádostí
a) + ch) na prodej tři stavebních parcel v lokalitě u nádraží -

Návrh starostky obce na vyvěšeni záměru na prodej těchto parcel:
Hlasování o návrhu starostky obce:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh starostky obce na vyvěŠení záměru na prodej byl schválen 9-ti hlasy.
b) na pronájem mÍstního sálu na soukromou akci Starostka obce dává o žádosti hlasovat:
Pro: 2 Proti: 2 Zdržel(a) se: 5 žádost nebyla schválena.
h) na pronájem mÍstnÍho sálu na soukromou akci Starostka obce dává o žádosti hlasovat:
Pro: 5 Proti: O
Zdržel(a) se: 4 žádost byla 5-ti hlasy schválena.
C) o povolení k hostování na pouti v roce 2019 Starostka dává o žádosti hlasovat:
H|asováni o návrhu starostky obce:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Žádost byla schválena 9-ti hlasy.

d) o pronájem obec. bytu nad mist, pohostinstvím Návrh Pavla Chmelíka na schválení žádosti, avšak před uzavřením nájemní smlouvy nutná prohlídka bytu absolvovaná oběma stranami a nutnost pořÍzení vlastního zdroje
vytápění nájemcem.
HlasovánI o návrhu Pavla Chmelíka:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh Pavla Chmelíka byl schválen 9-ti hlasy.
e) o přidělení palivového dříví Starostka dává o žádosti hlasovat:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Zádost byla schválena 9-ti hlasy.
f) o uloženi palivového dřeva na pozemku obce Starostka dává o žádosti hlasovat:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Žádost byla schválena 9-ti hlasy.
g) o prodej parcely na Valtířově společnosti
Starostka dává o žádosti hlasovat:
Pro: O
Proti:
Zdržel(a) se: O
Žádost byla zamítnuta.
i) o příspěvek na Činnost v roce 2019 - Notorclub, oddíl malé kopané - 10.000,00 KČ
Návrh pavla Chmelíka na schválení žádosti za podmínky, že oddíl uspořádá brigády
s cílem zlepšit stav převlékacích kabin a stánku na občerstveni na hřišti Pod skálou.

H|asování o návrhu Pavla Chmelíka:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Žádost byla schválena 9 ti hlasy a požadovaná částka byla doplněna do návrhu ro7počtu
obce na rok 2019.
j) o příspěvek na Činnost v roce 2019 - Notorclub, oddíl stolnIho tenisu - 5.000,00 KČ
Návrh Pavla Chmelíka na schválení žádosti za podmínky, že se oddíl zúčastni brigád
s cÍlem zlepšit stav převlékacích kabin a stánku na občerstveni na hřišti Pod skálou.
Hlasování o návrhu Pavla Chmelíka:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Žádost byla schválena 9-ti hlasy a požadovaná Částka byla doplněna do návrhu rozpočtu
obce na rok 2019.

11. Různé

- Seznámení se zápisem ze zasedání předchozího finančního výboru obce
Námitka Pavla Chmelíka - zasedání proběhlo až v době, kdy už neplatil mandát čienům
předchozího ZO
- Seznámení s dodatkem Č.11 ke smlouvě o dílo se ZpC. komunálnImi službami
- Návrh na udělení souhlasu právni kanceláři JUDr. Faltýnové ve věci dokončení
vymáhání pohledávky
Návrh Pavla Chmelíka na prověřeni jiných možností vymáhání pohledávky spadajÍcÍch
do pravomocí obce a zjištění podrobné kalkulace od JUDr. Faltýnové pro případné
vymáháni pohledávky právni kanceláří.
Hlasováni o návrhu Pavla Chmelíka:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh Pavla Chmelíka byl schválen 9-ti hlasy.
- Mikulášská nadílka prosinec 2018
Návrh starostky na uvolněni Částky do výše 3.000,00 KČ na tuto akci z rozpočtu obce.
H|asovánÍ o návrhu starostky:
Pro: 9 -

Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh starostky byl schválen 9-ti hlasy.

- Zakoupeni certifikátu pro zabezpečení webových stránek obce - firma Galileo
Návrh starostky na zakoupeni certifikátu.
Hlasováni o návrhu starostky:
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Návrh starostky byl schválen 9-ti hlasy.
12. Diskuze, zaver
F

Vzhledem tomu, že byl program 2.veřejného zasedání ZO vyčerpán a nebyly vzneseny již
žádné další dotazy, starostka zasedání ukončila ve 22:25 hodin.
d,,
Zapsala: Veronika valtová

Ověřovatelé zápisu:

dn,

Petra Horáková Kŕ usová
Pavel Sokol

Starostka obce: jana Knopf,,á
Místostarosta obce: Michal Hôferle
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