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Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 26. 2. 2020 od 19:00 hodin

Bod 1. - zahájení

Zasedání zahájila předsedajÍcÍ jana Knoefová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpoloviční
většině z celkového počtu všech zastupitelů, zastupitelstvo obce je tudíž usnášeni schopné,
PřitomnÍ zastu pitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Luboš Hána, Veronika valtová, Petr Buršík
NepřitomnÍ neomluveni zastupitelé:
Petra Horá ková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková, josef Pešta ml.

Bod 2. - Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh Veroniky Valtové na ověřovatele zápisu - Petr BurŠík, Michal Hôferle.
jiný návrh nebyl.

HlasovánI o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zd ržel(a) se - O
Ověřovatelé zápisu byli schváleni 5ti hlasy.
Zapisovatelkou byla určena jana Knopfová.

Bod 3. - Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Bez připomínek.

Bod 4. - Seznámení s navrženým programem jednání
Navržen je následujÍcÍ program jednání:
1.
2
3.

zahájeni
Volba ověřovateiů zápisu a urČení zapisovatele
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého

4.
5.
6.

Seznámení s navrženým programem jednání
PořízenÍ kontejneru na bioodpad
Vyúčtování za provedené zemni práce

7.
8.

Mateřská Škola - inventarizace, účetní závěrka, výsledek hospodařeni
žádosti
V

9
RŮzné informace
10. Diskuze, závěr

předsedajÍcÍ navrhuje zařadit do programu dnešního jednání ještě nás|edujÍcÍ body:
Žádost Plzeňského kraje o poskytnuti účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
ZřIzeni nové jednotky sboru dobrovolných hasičŮ obce
Návrh HlavnĹ inventarizační komise na vyřazeni majetku k 31. 12. 2019
Hlasování o zařazení nových bodŮ do programu jednání:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen a předsedajÍcÍ tedy vyzývá zastupitele hlasovat o následujíckn programu:
Program jednání doplněný o další bodY:
1.
2

Zahájeni
Volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele

3.

Připomínky k zápisu ze zasedání minulého

4.
5.
6.

Seznámení s navrženým programem jednání
PořÍzení kontejneru na bioodpad
Vyúčtováni za provedené zemni práce

7.

Mateřská Škola - inventarizace, účetní závěrka, výsledek hospodaření

8.
9
10.
11.

Žádosti
RŮzné informace
Žádost Plzeňského kraje o poskytnuti účelové dotace na zajištěni dopravní obslužnosti
ZřIzení nové jednotky sboru dobrovolných hasičŮ obce

12. Návrh Hlavni inventarizační komise na vyřazení majetku k 31. 12. 2019
13. Diskuze, závěr
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Program jednání doplněný o další body byl 5ti hlasy schválen.

Bod 5. - PořIzenI kontejneru na bioodpad
Cenové nabídky - Kontejnery Louda Chrášťany - 35.333,- + 3.312,- bez DPH
MEVA-TEC Roudnice n/L - 31.990,- + 7.500,- bez DPH
GTS Poběžovice - 36.100,- bez DPH
Zastupitelé se shodli na pořÍzení kontejneru od firmy Kontejnery Louda, předsedajÍcÍ tedy předkládá
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořjzenÍ 1 ks kontejneru na bioodpad od dodavatele Kontejnery Louda
Chrášt'any dle zaslané cenové nabídky, která je přílohou k tomuto zápisu.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 6. - Vyúčtováni za provedené zemní práce
jednalo se o zpevnění Části komunikace v obytné zóně u nádraží, zarovnáni terénu v místě, kde se
pŮvodně na volném prostranství shromažd'oval biologicky rozložitelný odpad, konkrétně tráva a listí
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 200100001 panu j

za provedené

práce dle specifikace na faktuře a zakoupený materiál dle přiložených dodejek.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 7. - Mateřská škola - inventarizace, účetní závěrka, výsledek hospodaření
předsedající předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2019 a souhlasí
s vyřazením majetku dle předloženého návrhu, Seznam vyřazených položek je přIlohou tohoto zápisu.
Dále schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2019 se všemi částmi, jakými jsou Rozvaha, výkaz zisku
a ztrát a Příloha.
Souhlasí s převedením Hospodářského výsledku k 31. 12. 2019 ve výši 3.040,28 KČ do Fondu rezerv.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.
Bod 8 - Žádosti
a) pani

pojednávajÍcÍ o dobrovolné činnosti pro obec

Zastupitelstvo obce bere tuto žádost na vědomi a pověřuje starostku vyjádřit žadatelce písemnou
cestou poděkováni, že se na úklidu obce dobrovolně podM.
b) pánů

st. o přidělení palivového dřeva

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přiděleni palivového dřeva žadatelŮm, kteří si podrobnosti dohodnou
osobně s lesním hospodářem.
jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen,

c) Svazu neslyšÍcÍch a nedoslýchavých osob v ČR o finanČní příspěvek
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku žadateli ve výši 500,00 KČ.
jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen.

d)

o pronájem místniho sálu na soukromou akci

předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem mÍstnÍho sálu v požadovaném termínu, a to za podmínky
dodrženi nočního klidu po 2. hodině ranní. Okolnosti pronájmu si žadatel osobně dohodne s nájemcem
rrústního pohostinství

.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 9. - Různé informace

- faktura č, 2003 spol. Dieselworx s.r.o. na refundaci ušlé mzdy
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomi. Zároveň berou na vědomí již proplacené faktury spol.
Dieselworx s.r.o. za totéž, a to č. 18123, 18131 a 19134.
MěÚ Poběžov'ce

odbor výstavby a ŽP

vydání společného územního souhlasu a souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavebníka Vlastimila Fainu ml.
informace o bezplatném zapŮjčení hasičské klubovny pani

za účelem pořádáni oslavy

narozenin dítěte dne 29. 2. 2020
- informace o protokolu o kontrole ČIŽP a o vyjádřeni se k němu

- informace o reakci na písemnost, žádosti a výzvě bývalého obecního zaměstnance
- uspořádání oslavy MDŽ v sále rrňstniho pohostinství - předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
volba mezi daty 7. 3. a 14. 3. 2020 po dohodě s ředitelkou mÍstnÍ mateřské Školy, jejíž žáci budou
na oslavě vystupovat, uvolnění financí z rozpočtu obce potřebných k zakoupení pohoštění a květin
(přesné celkové náklady budou vyčísleny až po akci), vzhledem k velmi malé účasti, kdy po vystoupení
žákŮ MŠ většina žen odchází, bude zajištěna hudba pouze reprodukovaná

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 10. - Žádost p|zeňského kraje o poskytnuti účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnuti účelové dotace ve výši 9.812,00 KČ P|zeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti obce v roce 2020 a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.

jiný návrh nebyl.
Pro - 5 Proti " O
Zd ržel(a) se - O

Návrh byl Stí hlasy schválen.

Bod 11. - ZřIzeni nové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
předsedajÍcÍ předkládá následujÍcÍ návrh k projednání:
Zrušeni členství v pŮvodní Jednotce sboru dobrovolných hasičŮ obce všem jejím dosavadním čienům
a zřIzenI nové jednotky spravované obci, do níž budou členové starostkou obce jmenováni, a to ke dni
15. 3. 2020.
Návrh starostky' na složení nově zřizované jSDHO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stodola Petr - velitel jednotky
Hôferle Michal - velitel družstva
Stodola Martin - velitel družstva
Faina Miroslav - strojník
Mach Miroslav - strojník
Stahl Václav st. - člen l hasič
Molnár Pavel - člen l hasič
Krutina jakub - Člen l hasič
Šindelář Karel - člen l hasič

10. Knopf Petr - člen l hasič
11. Vlasák jaroslav - člen l hasič
12. Podlaha Milan - člen l hasič
13. Stodola Miroslav - Člen l hasič
Uvedené osoby budou starostkou obce osloveny, zda se členstvím, případně i funkcí, souhlasí.

jiný návrh nebyl,
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 12. - Návrh Hlavní inventarizační komise na vyřazení majetku k 31. 12. 2019
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce k 31. 12. 2019 dle předloženého návrhu.
Seznam vyřazených položek je přňohou tohoto zápisu.
jiný návrh nebyl.

Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl 5ti hlasy schválen.

Bod 13. - Diskuze, závěr
Bez diskuzních příspěvkŮ, konec zasedání ve 20:10 hodin.

Zapsala:

jana Knopfová
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Ověřovatelé:

Petr Buršík
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Michal Hôferle
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Starostka obce jana Knopfová
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Místostarosta obce Michal Hôferle
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