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čj :

Zápis ze zasedání ZO v Novém Kramolíně Č.7 ze dne 9.5.2019 od 18:00 hodin

Přítomni: Jana Knopfová , Michal Hôferle, Pavel Sokol, Veronika Valtová, , Petr Buršík
Nepřítomni neomluveni : Ivana Majková , Josef Pešta ml,, Petra Horáková Krausová ,
Pavel Chmelík
Hosté:

zastupitelstvo obce je usnáŠení schopné

Program:
l)
2)
3)
4)

Zahájení , volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání minulého
Návrh na schválení programu jednání
Návrh na zrušení usnesení přijatého k bodu 11), písm.b), na zasedání dne 8.2.2019, a to
prodej pozemku p.č. 273/18 o výměře 18 m'
5) Seznámení s návrhem plánu rozvoje sportu obce na období 2019 - 2029
6) Seznámení s výsledkem hospodaření místní prodejny za rok 2018 a projednání žádosti
ZKD Sušice o finanční podporu jejího provozu v roce 2019 formou získání dotace
z Plzeňského kraje - dotační titul Zachování prodejen v malých obcích
7) Seznámení s možnými variantami rekonstrukce části dešťové kanalizace umístěné na
pozemku p.č. 970/2 a jejich projednáni
8) Informace o schválení poskytnutí dotace z Plzeňského kaje na vybudování chodníku při
komunikaci II/195 a návrh na její přijetí
9) Projednání obsahu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu nad místním
pohostinstvím
10) Vyúčtování akce stavění májky, návrh na uvolnění částky z rozpočtu obce
11) Žádosti : a) žádost o pronájem místního pohostinství
b) žádost o rezervaci stavebního pozemku
12) Návrh na udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemku p.č. 56/1
13) Diskuze, závěr
Doplněné body programu:

13) Žádost o palivové dříví
14) Divadelní představení 18.5 - návrh na uvolnění Částky z rozpočtu obce dle smlouvy
uzavřené s ochotníky
15) výtěžek z dobrovolného vstupného na promítání o Šumavě - návrh na použití částky jako
finančního daru MŠ Nový Kramolín
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16) Žádosti MŠ - a) o schválení redukovaného provozu MŠ v době letních prázdnin
b) o převodu výsledku hospodaření z roku 2018 do fondu rezerv
C) o zaňnancování vybíleni společné chodby a schodiště
d) o pomoc při řešení opravy školního hřiště
17) Diskuze, závěr

Program zasedání doplněný o nové bodY a změnu pořadí projednávaných bodů
Program:
l) Zahájení , volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2) Kontrola zápisu a usneseni ze zasedání minulého
3) Návrh na schválení programu jednání
4) Návrh na zrušeni usnesení přijatého k bodu 11), písm.b), na zasedání dne 8.2.2019, a to
prodej pozemku p.č. 273/18 o výměře 18 m2
5) Seznámení s návrhem plánu rozvoje sportu obce na období 2019 - 2029
6) Seznámení s výsledkem hospodaření místní prodejny za rok 2018 a projednání žádosti
ZKD Sušice o finanční podporu jejího provozu v roce 2019 formou získání dotace
z Plzeňského kaje - dotační titul Zachování prodejen v malých obcích
7) Seznámení s možnými variantami rekonstrukce části dešt'ové kanalizace umístěné na
pozemku p.č. 970/2 a jejich projednání
8) Informace o schválení poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na vybudování chodníku při
komunikaci II/195 a návrh na její přijetí
9) Projednání obsahu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu nad místním
pohostinstvím
10) Vyúčtování akce stavění májky, návrh na uvolnění Částky z rozpočtu obce
11) Žádosti : a) žádost o pronájem místního pohostinství
b) žádost o rezervaci stavebního pozemku
12) Návrh na udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemku p.č. 56/1
13) Žádost o palivové dříví
14) Divadelní představení 18.5 - návrh na uvolnění částky z rozpočtu obce dle smlouvy
uzavřené s ochotníky
15) výtěžek z dobrovolného vstupného na promítání o Šumavě - návrh na použití částky jako
finančního daru MŠ Nový Kramolín
16) Žádosti MŠ - a) o schválení redukovaného provozu MŠ v době letních prázdnin
b) o převodu výsledku hospodaření z roku 2018 do fondu rezerv
C) o zafinancování vybílení společné chodby a schodiště
d) o pomoc při řešení opravy školního hřiště
17) Diskuze, závěr
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l) Zahájení
Zasedání ZO zahájila starostka obce paní Jana Knopfová. Konstatovala, že ZO je usnášení
schopné.
Byla určena předsedající Jana Knopfová.
Paní Jana Knopfová navrhla ověřovatele zápisu pana Tomáše Brandejse a pana Michala
Černého.
Hlasování o návrhu Jany Knopfové
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Ověřovatelé zápisu byli schváleni - S-ti hlasy.
Zapisovatelkou byl určen pan Petr BurŠík
2)Předsedající seznámila zastupitelstvo s plněním usnesením ze zasedání ze dne 10.4.2019.bez námitek a ze dne 23.4.2019- bez usnesení, ZO se nekonalo z důvodu nepřítomnosti
nadpoloviční většinyzastupitelů.
3) předsedající seznámila zastupitelstvo obce s programem zasedání doplněným o nové body
a zrněnou pořadí projednávaných bodů.
Hlasování o programu schůze
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Program schůze doplněný o nové body a změnu pořadí projednávaných bodů byl schválen 5 ti hlasy
4) Předsedající dala návrh na zrušení usnesení přijatého k bodu 11), písm. b) na zasedání ZO
konaného dne 8.2.2019. O převodu původního pozemku p.č.273/3, ze kterého byl novým
zaměřením parcel pozemek p.č. 273/18 oddělen, bylo u SPÚ obcí již požádáno, bude-li tedy
alespoň tato část tj. pozemek p.č. 273/18 na obec převedena, bude zveřejněn záměr na její
prodej. Kupující je se situací a následným postupem seznámen.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 - P
Proti - O
Zdržel(a) se - O

Zrušení usnesení k bodu 11), písm. b) na zasedání ZO konaného dne 8.2.2019 bylo schváleno
- 5- ti hlasy
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5) Předsedající informuje, že návrh plánu rozvoje sportu obce bude k dispozici k nahlédnutí
na OÚ po dobu několika týdnů pro případné změny či doplnění, poté navrhne jeho schválení v
ZO. ZO bere na vědomí.
6) Předsedající seznámila zastupitele se žádostí ZKD Sušice na financování místní prodejny
v roce 2019, a s možností získáni dotace z PK na provoz prodejny. Dává návrh na podání
žádosti o dotaci z PK z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích ve výši 31 tisíc
Kč a příspěvek obce ve výši 4 tisíce KČ.

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

7 ) Předsedající obce seznámila zastupitele s možnými variantami rekonstrukce části dešt'ové
kanalizace umístěné na pozemku p.č. 970/2, které projednala s majitelkou pozemku. Majitelka
však nepřistoupila ani na variantu se zrealizováním věcného břemene, ani na prodej
předmětné části pozemků v obci, nicméně s opravou potrubí souhlasí. Starostka dává návrh vyřešení problému se odkládá, jelikož je nutná konzultace s právní kanceláří, zda je vůbec
reálné na tuto variantu bez zlegalizování věcného břemene přistoupit.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - 5-ti hlasy.

8) Předsedající seznámila zastupitele s přidělením dotace z Plzeňského kraje na vybudování
chodníku při komunikaci II/195 ve výši 1.500.000 Kč a dává návrh na její přijetí a na
pověření starostky k uzavření smlouvy s jejím poskytovatelem.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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9) Předsedající seznámila zastupitele s nájemní smlouvou na pronájem bytu nad místním
pohostinstvím. Obsah smlouvy byl vzájemně projednán a doplněn. Předsedající dává
návrh na schválení nájemní smlouvy, výše nájmu je 3.500,-KČ měsíčně, počátek
smluvního vztahu od 15.5.2019 a klíče budou nájemci předány v den podpisu smlouvy.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 - P
Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

10) Předsedající seznámila zastupitele s vyúčtováním nákladů na májku v celkové hodnotě
2.037,- KČ ( limo, chléb, hořčice - 590,- KČ, buřty 525,- Kč, krepový papír - 264,- KČ,
zapůjčení výčepu - 200,- KČ, občerstvení SDH při přípravě - 458,- KČ) a dává návrh na
uvolnění této částky z rozpočtu obce.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
11) a) Předsedající seznámila zastupitelstvo se žádostí pana
y na pronájem místního
pohostinství. Dává návrh na pronájem místního pohostinství panu S
a
prověřit starostku obce připravením návrhu nájemní smlouvy, prověřením možnosti na zřízení
přípojky k internetu do budovy pohostinství a na zapůjčení nebo pořízení pokladny EET.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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b) Předsedající seznámila zastupitele se žádost o rezervaci stavebního pozemku pro paní
Předsedající dává návrh informovat pani C
, že rezervace stavebního
pozemku není možná, avšak geodetickým zaměřením místní komunikace u nádraží
pravděpodobně vzniknou nové stavební pozemky, na jejichž prodej obec zveřejní záměr a
bude možné o prodej pozemku požádat.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdrže1(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
12) Předsedající seznámila zastupitele se žádostí o udělení souhlasu s umístěním stavby na
pozemku p.č 56/1 pana V
a dává návrh na udělení souhlasu s umístěním
stavby.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

13) Předsedající seznámila zastupitele se žádosti pana P
dříví, ZO toto bere na vědomí.

na prodej palivového

14) předsedající seznámila zastupitelstvo s divadelním představením 18.5. a navrhla uvolnění
částky ve výši 1.000,- kč a výdajů na občerstvení pro účinkující z rozpočtu obce .

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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15) Předsedající seznámila zastupitele s výtěžkem z dobrovolného vstupného na promítání o
Šumavě ve výši 1.440,- KČ- a navrhla věnovat tento výtěžek jako finančního daru MŠ Nový
Kramolín
.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
16)
a) předsedající seznámila zastupitele se žádostí MŠ o schválení redukovaného provozu MŠ
v době letních prázdnin a dává návrh na schválení redukovaného chodu MŠ v době letních
prázdnin od 8.7.2019 do 18.8.2019
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

b) předsedající seznámila zastupitele se žádostí MŠ o převodu výsledku hospodaření z roku
2018 do fondu rezerv a dává návrh na schválení převodu výsledku hospodaření do fondu
rezerv v částce 68.059,88 KČ
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
c) předsedající seznámila zastupitele se žádostí MŠ o zafinancování vybílení společné
chodby a schodiště a dává návrh na schválení financování nákladů na vybílení společných
prostor v budově místní MŠ a OÚ tj. schodiště a chodby.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O
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d) předsedající seznámila zastupitele se žádostí MŠ o pomoc při řešení opravy školního hřiště
a dává návrh na schválení vyhovět žádosti s návrhem paní ředitelky, že na natření zařízení
zajistí materiál obec a práce budou provedeny formou společné brigády obec a rodiče.
Ohledně výměny písku budou ze strany obce možnosti prověřeny.

Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
17) Diskuze.
papírový odpad - starostka informuje zastupitele o problému s papírovým odpadem, kdy
vzniká kolem kontejnerů nepořádek za místní prodejnou. Je možné navýšit četnost jeho
vývozu na lx za 14 dnů. Po krátké se zastupitelé dohodli, že se jedná o nárazové naplnění a
proto se četnost svozů zatím navyšovat nebude.
Hlasování o možnosti navýšení četnosti vývozů
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Navýšení četnosti vývozů nebylo schválen - S-ti hlasy.

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o finanční podporu ve výši 2.000,- KČ na Linku bezpečí.
Hlasování o finanční podpoře
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Finanční podpora nebyla schválena - S-ti hlasy.
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Místostarosta obce navrhl zakoupeni nového křovinořezu z důvodu velmi časté poruchovosti
a nákladných oprav stávajícího,a to do maximální výše 25.000,- KČ.

Hlasování o návrhu místostarosty
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh místostarosty byl schválen - S-ti hlasy.

jelikož byl program zasedání vyčerpán a nebyly již žádné další příspěvky do diskuze,
ukončila předsedající zasedání ZO ve 20.00 hodin.

Zapsal: Petr Buršík

dne 9.5.2019

Ověřovatelé: Tomáš :ra ;ěís
Michal Cemy .. ....
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