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Zápis ze zasedání ZO v Novém Kramolíně Č. 10 ze dne 5.9.2018 od 18:00 hodin

Přítomni: Pavel Sokol, Václav Stahl, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík,
Petra Horáková Krausová, Ivana Majková, Luboš Hána
Nepřítomni - omluveni: Veronika Valtová, Pavel Chmelík

zastupitelstvo obce je usnášeníschopné

Program:
l) zahájení
2) Volba předsedajícího, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3) Projednání výběrového řízení na chodník a schválení firrny
4) Návrh smlouvy o dílo a její schválení, návrh na schválení vybudování vodovodu do bytové
zóny u nádraží
5) Projednáni doplnění Pasportu místních komunikací
6) Návrh na schválení smlouvy na zřízení VB služebnosti
7) Návrh na schválení kupní smlouvy na pozemek
8) Diskuse
9) Závěr

l) Zahájení

Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Jan Buršík. Seznámil zastupitelstvo obce s programem
zasedání. Nikdo ze zastupitelů k němu neměl připomínky.
Hlasování o návrhu Jana Buršíka
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Program zasedání byl schválen - 7-mi hlasy.
2) Volba předsedajícího, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
·

Volba předseda jícího

Návrh pana Pavla Sokola na předsedajícího zasedání - pan Jan Buršík.

Hlasování o návrhu pana Pavla Sokola
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Předsedajícím zasedání ZO byl zvolen pan Jan Buršík -7-mi hlasy.
·

Volba ověřovatelů

Návrh pana Jana Buršíka na ověřovatele zápisu - paní Petra Horáková Krausová a pan Václav
Stahl.
Jiné návrhy nebyly, tak dává předsedající o jeho návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu pana Jana Buršíka
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Petra Horáková Krausová a pan Václav Stahl - 7-mi
hlasy.
Zapisovatelkou bY]a určena Šárka Chmelíková

3)
Předsedající přivítal Ing. Kavana, který seznámil ZO s výběrovým řízením na
výstavbu chodníku v obci. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy.
·

firma
bez DPH

·

firma
DPH

·

- s cenovou nabídkou 4.466.582,98 KČ
- s cenovou nabídkou 4.389.299,51 KČ bez

4.295.943,93 KČ bez DPH

- s cenovou nabídkou

Pan Jaroslav Běhounek navrhl vybrat firmu Ing. Oldřicha Kovaříka LUKANUS Stav. Chodov
z důvodu nejnižší cenové nabídky.
Jiné návrhy nebyly, tak dává předsedající o jeho návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu pana Jaroslava Běhounka
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 -

ZO z důvodu nejnižší nabídky na výstavbu chodníků v obci schválilo firmu Ing. Oldřicha
Kovaři'ka LUKANUS Stav, Chodov 208 - S-ti hlasy.
4) ZO bylo seznámeno se smlouvou o dílo s firrnou Praves Domažlice na výměnu
vodovodních šoupat a ventilů na vodovodním řadu v obci v celkové výši 522.479,- KČ
i s DPH. Na tuto akci obec dostala dotaci 200.000,-- KČ od Plzeňského kraje.
Zároveň bylo ZO seznánleno* s výstavbou vodovodního řadu do obytné zóny u nádraží. Obě
akce by dělala firma Praves, jako provozovatel vodovodu. Předběžná cena je 402.000,-- Kč,
bez DPH
Předsedající dává hlasovat o smlouvě o dílo na výměnu šoupat a ventilů a o vybudování
vodovodu do obytné zóny.
Pro -7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Smlouva o dílo a výstavba vodovodu do obytné zóny u nádraží byla schválena -7-mi hlasy
5) Předsedající seznámil ZO s doplněním Pasportu místních komunikací. Jedná se o umístění
dopravních značek B28 a E 9 (61) - ,,Zákaz zastavení" v obou směrech, na účelové
komunikaci k bývalé dílně POZEPu, doplněné dodatkovou tabulkou s maximální nosností.
Důvodem je skládání kamionů majitelem finny na komunikaci v blízkosti rodinných domů.
Po diskuzi předsedající dává hlasovat o doplnění Pasportu místní komunikace.

Pro - 6 Proti - O
Zdržel(a) se - 1 Doplnění Pasportu místních komunikací bylo schváleno - 6-ti hlasy.
6) Předsedající seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemen a o záměru- služebnosti
č. IE-12-0005580NB/004 s firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. Se sídlem Na Střílně
1929/8, Bolevec , 323 00 Plzeň na pozemcích obce na p.č.33 , 16, 4, 24/1, 24/19, 24/21, 25,
30, 43, 275/9, 275/11 , 275/12, 408/1, 488/2, 565/1, 567, 1143/1, 1143/2, 1143/4, 1143/9,
1143/12, 1143/25, 1163/3, 1171/2, 1172, 1229 a 1243 v k.ú. Nový Kramolín.
Předsedající dává hlasovat o smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o záměru zřídit
věcné břemeno.

Pro - 6 Proti - O
Zdržel(a) se - 1
Smlouva a záměr na zřízení věcného břemene byl schválen - 6-ti hlasy.
7) Předsedající seznámil ZO s návrhem kupní smlouvy na pozemek p. č. 488/7 v k.ú. Nový
Kramolín o výměře 959 m' panu
Pozemek je zatížen věcnými
břemeny na uložení a) kabelu NN a b) potrubím splaškové kanalizace.
Předsedající dává hlasovat o návrhu kupní smlouvy.
Pro - 7 Proti - O
Zdržel (a) se - O

Návrh kupní smlouvy byl schválen 7-mi hlasy.
8) Diskuse

Pan
požádal v diskusi ZO o příspěvek na páteční zábavu před poutí. Paní Petra
Horáková Krausová navrhla, aby panu
který bude zábavu pořádat v pátek, a
NOTOR CLUBU, který bude zábavu pořádat v sobotu, byl každému dán příspěvek ve výši
5.000,-- KČ pod podmínkou, že po oba dny se nebude vybírat vstupné. Po zábavě budou
druhý den uklizeny prostory v pohostinství - sál, WC, chodba a lokál. S pořádajícími bude
sepsána smlouva o pronájmu věcí, bez úhrady nájmu.
Předsedající dává hlasovat o návrhu paní Petry Horákové Krausové.

Hlasování o návrhu paní Petry Horákové Krausové
Pro - 6 Proti - O
Zdržel(a) se - l Příspěvek na pouť ve výši 5.000,-- KČ pro každého pořadatele bez vybírání vstupného po oba
dny byl schválen - 6-ti hlasy.
Předsedající seznámil ZO se žádostí NOTOR CLUBU o finanční příspěvek na pořádání
Stezky odvahy, jako náhrady za Dětský den, ve výši 7.000,- KČ.
Paní Petra Horáková Krausová navrhla, aby skákací hrad, který byl zakoupen z příspěvku,
zůstal v majetku obce.
Předsedající dává hlasovat o návrhu paní Petry Horákové Krausové.
Hlasování o návrhu Petry Horákové Krausové
Pro - l Proti - O
Zdržel(a) se - 6 -

,

Návrh paní Horákové Krausové nebyl schválen.

Pan Jan Buršík, vzhledem tomu, že byl na Dětský den schválen příspěvek 10.000,-- Kč, dává
návrh, aby se částka 7.000,-- KČ proplatila s tím, že skákací hrad zůstane v majetku NOTOR
CLUBU, který se o hrad bude starat a v případě akcí pořádaných obcí a spolky v obci bude
hrad k dispozici.
předsedající dává hlasovat o návrhu pana Jana Buršíka.

Pro - 5 Proti - l
Zdržel(a) se - l Návrh pana Jana Buršíka byl schválen - S-ti hlasy.
V 19:45 hodin odešla paní Ivana Majková.

Paní
požádala ZO o povolení uložení zeminy a drobného kamení na
pozemku obce p. č. 37/2 do konce dubna 2019.
Předsedající dává hlasovat o žádosti paní

Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - l Žádost paní

,

byla schválena S-ti hlasy.

9) Závěr
Vzhledem vyčerpanému programu pře

edající ukončil ZO ve 20.00 hodin

Zapsala: Šárka Chmelíková

Ověřovatelé:

dne 5.9.2018

Petra Horáková Krýusová

dne.................

Václav Stahl

.dne.Lfg:L?

,,, As "'MP
místostarosta obce Pavel Sokol

dne
starosta obce Jan Buršík

