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čj
Zápis ze zasedání ZO v Novém Kramolíně č. 4 ze dne 29.1.2019 od 18:00 hodin
Přítomni: Jana Knopfová , Michal Hôferle, Pavel Sokol, Veronika Valtová, Ivana Majková,
Josef Pešta ml.
Nepřítomni - omluveni: Petra Horáková Krausová , Pavel Chmelík
Hosté:
zastupitelstvo obce je usnáŠení schopné
Program:

l)
2)
3)
4)
5)

Zahájení , volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Seznámení s navrženým programem jednání
Projednání námitek k zápisům z předchozích zasedání
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019
Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
zastupitelem Pavel Sokolem
6) Návrh Smlouvy o dílo mezi obci a firinou Ing. Oldřicha Kovaříka jako zhotovitele
zakázky ,, Chodník při komunikaci II/195 ,,
7) Návrh na podání žádosti o dotaci z PK z dotačního titulu Ochrana přírody 2019informuje místostarosta obce Michal Hôferle
8) Nakládání a hospodaření s nemovitostmi v majetku obce
9) Umístění dopravních značek na komunikaci k objektu limy Dieselworx
10) Projednáni žádostí:
a) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,, Vlajka pro Tibet ,,
b) Žádost o sponzorství- SONS, oblastní pobočka Plzeň
c) Žádost o pronájem sálu v míst. pohostinství na soukromou akci1 l) Různé:
a) Informace o změně sazebníku firmy EKO-KOM od 1.1.2019
b) Informace o výši výtěžku z dobrovolného vstupného z veřejné akce , jenž bude
použit jako finanční dar MŠ Nový Kramolín
12) Diskuze, závěr

Program byl doplněný o body
-

projednání žádosti pana
v k.ú Nový Kramolín o výměře cca 272 m2

na odkup části parcel p.č. 1166/1 a 52/1

-

projednání žádosti SDH na bezplatný pronájem sálu v místním pohostinství a příspěvek
na hasičský bál

-

žádost pana
na zpět vzetí žádosti na pronájem obecního bytu
žádost pana
na pronájem obecního bytu
nabídka k bezúplatnému převodu či prodeji pozemku p.č. 1064 v k.ú. Valtířov
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Program doplněný o bodv a nové pořadí bodů
l)
2)
3)
4)

Zahájení, volby předsedajícího, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Projednání námitek k zápisům z předchozích zasedání
Seznámení g navrženým programem jednání doplněným o body
Projednání žádosti pana
na odkup části parcel p.č. 1166/1 a 52/ l
v k.ú. Nový Kramolín o výměře cca 272 m2
5) Návrh ceny vodného a stočeného na rok 2019
6) Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
zastupitelem Pavlem Sokolem
7) Návrh Smlouvy o dílo mezi obcí a firmou Ing. Oldřicha Kovaříka jako zhotovitele
zakázky ,, Chodník při komunikaci III 195"
8) Návrh na podání žádosti o dotaci z PK z dotačního titulu ochrana přírody 2019informuje místostarosta obce Michal Hôferle
9) Nakládání a hospodaření s nemovitostmi v majetku obce
10) Umístění dopravních značek na komunikaci k objektu firmy Dieswlworx
11) Projednání žádosti SDH na bezplatný pronájem sálu v místním pohostinství a
příspěvek na hasičský bál
12) Různé :
a) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,, Vlajka pro Tibet ,,
b) Žádost o sponzorství- SONS, oblastní pobočka Plzeň
c) Žádost o pronájem sálu v místním pohostinství na soukromou akcid) Žádost pana
na zpět vzetí žádosti na pronájem obecního bytu
e) Žádost pana
na pronájem obecního bytu
f) Nabídka firmy Státní statek Jeneč na bezúplatný převod či prodej pozemku p.č. 1064
v k.ú. Valtířov
g) Informace o změně sazebníku firmy EKO -KOM od 1.1.2019
h) Informace o výši výtěžku z dobrovolného vstupného z veřejné akce, jenž bude použit
jako finanční dar MŠ Nový Kramolín
13) Diskuse, závěr
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l) Zahájení
Zasedání ZO zahájila starostka obce pan Jana Knopfová. Konstatovala, že ZO je usnášení
schopné.
Byla určena předsedající Jana Knopfová.
Pan Petr Buršík navrhl ověřovatel zápisu pana Petra Buršíka a pana Josefa Peštu ml.
Hlasování o návrhu Petra Buršíka
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovatelé zápisu byli schváleni - 7-mi hlasy.
Zapisovatelkou byla určena paní Šárka Chmelíková
2) Předsedající seznámila ZO s námitkami zastupitele obce pana Pavla Chmelíka k zápisu ze
zasedání ZO ze dne 21.12.2018

> bod předsedající
Hlasování o námitce Pavla Chmelíka
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Námitce se vyhovuje - 7-mi hlasy.
> k bodu Č.7 zápisu ze zasedání ZO ze dne 29.11.2018
Pavel Sokol navrhl hlasovat o tom,že v zápise je to zapsané správně
Hlasování o námitce Pavla Chmelíka
Pro - 5 J
Proti - O
Zdržel(a) se - 2

Námitce se nevyhovuje - S-ti hlasy.

,
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> k bodu Č.8/5 zápisu ze zasedání ZO ze dne 29.11.2018

Hlasování o námitce Pavla Chmelíka návrhu starostky - starostka navrhla hlasovat o tom,
že v zápise je to zapsané správně
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2

Námitce se nevyhovuje - S-ti hlasy.

'» bod 14 zápisu ze zasedání ZO ze dne 21.12.2018-diskuze o klíčích
Hlasování o námitce Pavla Chmelíka - starostka navrhla hlasovat o tom, že v zápise je to
zapsané správně
Pro - 5 -

J

Proti - O
Zdržel(a) se - 2

Námitce se nevyhovuje - 5-ti hlasy.

> bod závěr zápisu ze zasedání ZO ze dne 21.12.2018

Hlasování o námitce Pavla Chmelíka
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2

Námitce se nevyhovuje - S-ti hlasy.
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3) Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s programem zasedání doplněného o nové
body, a o změně pořadí projednávaných bodů. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky.

Hlasování o programu schůze
Pro - 5 J
Proti - O
Zdržel(a) se - 2

Program schůze doplněný o nové body a zrněnou pořadí projednávaných bodů byl schválen 5 ti hlasy
4) Předsedající seznámila ZO se žádostí
l. na odkup části parcel
p.č.1166/1 o výměře cca 59 m2 a 52/1 v k.ú. Nový Kramolín o výměře cca 213 m2 s tím ,Že
zaměření parcel si udělá pan
na své náklady. Pan
zdůvodnil žádost tím, že
obec mu prodala stavební pozemek, ke kterému není příjezdová cesta a bez příjezdové cesty
nedostane stavební povolení a není jeho chybou, ale chybou obce, že mu takto prodala
stavební parcelu. Jediné řešení je odkup části těchto parcel, protože sousedí se zpevněnou
komunikací.
Po krátké diskuzi zastupitelé uznali argumenty pana
, zdůvodnili výši ceny tím, že
obec je povinna na základě kupní smlouvy panu
umožnit stavět. Je to z pohledu
obce nejjednodušší a nejméně nákladné řešení, než kdyby obec musela nechat narychlo
zpracovat projekt a vybudovat přístupovou komunikaci k parcele pana
Pan Michal
Hôferle navrhl vyvěšení záměru na prodej těchto parcel za cenu 30,- KČ /m2·
Hlasování o návrhu Michala Hôferleho
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Vyvěšení záměru bylo schváleno - 7-mi hlasy.
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5) Předsedající seznámila ZO s cenovou kalkulací vodného a stočného od firmy Praves za rok
2019. Náklady na provozování vodovodu vzrostly a tím se zvedla cenová kalkulace za vodné
a stočné, která činí: vodné na rok 2019 13,91 Kčl m3 bez DPH a stočné 21,40 KČ /m3 bez
DPH.
Na rok 2019 byla navržena cena za vodné včetně DPH 15,50 Kč/m3 a cena za stočné
včetně DPH 24,50 Kč/m' .

Hlasování o nové ceně vodného a stočného
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2

,
,

Zvýšení cen vodného a stočného na rok 2019 bylo schváleno - S-ti hlasy.
6) Předsedající požádala ZO o vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
zastupitelem obce Pavlem Sokolem a obcí , a to na dohodu o provedení práce od 1.2.2019.
Jedná se o údržbu techniky, vytápění v budově místního pohostinství , údržbu veřejné zeleně
v obci apod. Předsedající toto zdůvodnila tím, že Pavel Sokol stále tyto práce pro obec
vykonávt a to ve svém volném čase a bez odměny.
Hlasování o vyslovení souhlasu
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2

ZO schválilo vznik pracovněprávního poměru mezi obcí a zastupitelem obce Pavlem Sokolem - S-ti
hlasy.
7) ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí a firmou Ing.Oldřicha Kovaříka
jak zhotovitele zakázky ,, Chodník při komunikaci II/195" . Celková cena včetně DPH
5.198.092,16 Kč v ní uvedená odpovídá výsledkům výběrového řízení.
Starostka obce informovala ZO, že byla na tuto akci podána žádost z PK na dotaci ve výši
2.000.000,- KČ. Zároveň starostka obce vysvětlila zastupitelům, že projekt je vypracován
na dvě etapy.
I. etapa od nádraží k Cp. 11 a II. etapa od čp.11 k čp.59.
Paní Ivaně Majkové se cena za tuto stavbu zdá nadsazená.

7

Hlasování o návrhu smlouvy o dílo k zakázce ,, Chodník při komunikaci II/195"
Pro - 5
Proti - O
Zdržel(a) se - 2 J

Smlouva o dílo byla schválena -S-ti hlasy.
8) Místostarosta obce seznámil ZO s možností požádat o dotaci z PK z dotačního titulu
Ochrana přírody 2019
Jednalo by se o ošetření stromů v obci, převážně v areálu MŠ.
Hlasování o návrhu Michala Hôferleho
Pro - 7 J
Proti - O
Zdržel(a) se - O,

Návrh pana Hôferleho byl schválen 7- mi hlasy

9) Předsedající seznamuje ZO se žádostí zastupitelů o zařazení bodu o nakládáni a
hospodaření s nemovitosti obce.
Pan Josef Pešta se ptá, proč ZO neodsouhlasilo zapůjčeni sálu místního pohostinství na
soukromou akci ze dne 12.1.2019.
Pan Pavel Sokol odpovídá, že toto nebyla soukromá akce, ale veřejná , nebot' všichni občané
měli pozvánku ve schránce a mohli tedy přijít.
Paní Ivana Majková-zo vždy schvaluje pronájem místního pohostinství, jde o princip.
10) Předsedající seznámila ZO s výzvou zastupitelů , aby současné vedení obce splnilo
usnesení minulého zastupitelstva obce o umístění dopravních značek na místní komunikaci
k ňrmě Dieselworx . Zároveň seznámila ZO s veškerou korespondencí mezi obcí, firmou
Pasprorea , MÚ Domažlice odborem odpravy a doporučením , které dalo MÚ Domažlice
odbor dopravy ve věci umístění těchto dopravních značek.
Pavel Sokol dává návrh pověřit starostku obce dokončením realizace akce , a aby nadále
jednala s dotčenými orgány o umístěni dopravních značek.
Hlasování o návrhu Pavla Sokola
Pro - 4 Proti - O
Zdržel(a) se - 3
Návrh pana Sokola nebyl schválen
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11) Předsedající seznámil ZO se žádostí SDH Nový Kramolín na bezplatný pronájem sálu
na hasičský bál v místním pohostinství, který se koná 16.2.2019 a na příspěvek na tuto akci
ve výši 3.000,- kč
Jana Knopfová navrhla, aby všechny složky obce, pokud budou pořádat bál s tombolou ,
dostaly od obce na tyto akce příspěvek ve výši 3.000,- KČ

Hlasování o žádosti a návrhu Jany Knopfové
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh paní Jany Knopfové a žádost SDH byly schváleny - 7 - mi hlasy
12) Různé:
a) Předsedající seznámila ZO se žádostí o připojení se k mezinárodní kampani
,, vlajka pro Tibet ,,
Hlasování žádosti
Pro - 1 Proti - 3
Zdržel(a) se - 3

,

Žádost nebyla schválena
b) Předsedající seznámila ZO se žádostí organizace SONS, oblastní pobočka Plzeň , o
finanční příspěvek. Byla navržena částka 500,- KČ a zároveň bylo navrženo
uzavření sponzorské smlouvy.

Hlasování o žádosti
Pro - 6 Proti - O
Zdržel(a) se - 1 J
Žádost a sponzorská smlouva byly schváleny - 6 - ti hlasy
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c) Předsedající seznámila ZO se žádostí pana
na pronájem sálu
v místním pohostinství od 22.2.2019 od 14.00 hodin do 23.2.2019 do 04.00 hodin.
Bude uzavřena nájemní smlouva na částku 600,- KČ a doba pronájmu se zkracuje ze
4.00 hodin na 3.00 hodiny. Částka za pronájem bude uhrazena před akcí.

Hlasování o žádosti
Pro - 5 Proti - 1
Zdržel(a) se - 1 I
Žádost pana Č

byla schválena - 5 - ti hlasy

d) Předsedající seznámila ZO o zpět vzetí žádosti pana
obecního bytu .

na pronájem

Hlasování o zpět vzetí žádosti
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Zpět vzetí žádosti bylo schváleno - 7 - mi hlasy
e) Předsedající seznámila ZO se žádostí pana
o pronájem obecního bytu.
Dále předsedající seznámila ZO, že bude nutná prohlídka bytu ze strany Robina Langa

Hlasování o žádosti
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Žádost pana
byla schválena - 7 - mi hlasy. Pan Lang bude vyrozuměn a
domluví se na termínu prohlídky bytu.
f) Předsedající seznámila ZO s nabídkou firmy Státní statek Jeneč na bezúplatný převod či
prodej pozemku p.č. 1064 v k.ú. Valtířov na obec.
Jana Knopfová dává návrh požádat o bezúplatný převod výše jmenovaného pozemku na obec.
Hlasování o návrhu Jany Knopfové
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 I

Návrh Jany Knopfové byl schválen - 5 - ti hlasy.
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g) Předsedající seznámilo ZO se změnou sazebníku firmy EKO_KOM od 1.1.2019
f) Předsedající seznámila ZO s výší výtěžku z dobrovolného vstupného z veřejné akce
konané v místním pohostinství dne 12.1.2019. Jedná se o částku 3.000,- KČ, která byla na
základě darovací smlouvy předána MŠ Nový Kramolín.

l3 ) Diskuze, závěr
Pan
informoval ZO o možnosti zakoupení radlice na odhrnování sněhu
k sekacímu traktůrku v hodnotě cca 12.000,- KČ a zároveň informoval ZO, že obecní
traktůrek by potřeboval nové pneu.
Bylo domluveno, že na příští zasedání ZO přinese cenové nabídky.
Předsedající informovala o možnosti přepisu elektroměru , který je na koupališti, z obce
Vlkanov na obec Nový Kramolín. Zastupitelé se domluvili, že jej na obec přepsat nenechají
, bude to řešeno nájemníkem koupaliště.

Ve 20.15 odchází zastupitelka Ivana Majková.
Jelikož byl program vyčerpán a nebyly žádné připomínky, ukončila předsedající zasedání
ZO ve 20.20 hodin.
Zapsala: Šárka Chmelíková
...

dne 29.1.2019
Ověřovatelé:

Petr Buršík

dn, t6. A-

Josef Pešta

dne.!t.,LMgg
dn, C: L. &o%7

místostarosta obce Michal Hôferle

staro

a obce Jana Knopfová

