č. j., Mot ,iq t9Ĺ

Zápis z 16. zasedá ní zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 19. 11. 2019 od 19:00 hodin

Bod 1. - zahájeni
Zasedání ZO zahájila předsedajÍcÍ jana Knopfová. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpolovični
většině z celkového počtu všech zastupitelŮ, zastupitelstvo obce je tudíž usnášeni schopné
přjtomnÍ zastupitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Luboš Hána, Veronika Valtová, Petr BurŠík, Ivana Majková, josef Pešta
m .
NepřitomnÍ omluveni zastupitelé:
Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík
přjtomnÍ hosté:
Josef Pešta ml. upozornil přítomné na pořizování audionahrávky na soukromý mobilní telefon.
požaduje uvést do zápisu, že s tímto nesouhlasI.

Bod 2. - Volba ověřovatelů zápisu a určeni zapisovatele
Návrh Veroniky Valtové na ověřovatele zápisu - Vlastimil Faina st., Josef Pešta ml.
jiný návrh nebyl.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 Ověřovatelé zápisu byli schváleni 5ti hlasy.
Zapisovatelkou byla určena Jana Knopfová.

Bod 3. - Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
předsedajÍcÍ se dotázala, zda má někdo z přítomných námitku k zápisu ze zasedání minulého - bez
námitek.
josef Pešta ml. pronesl námitku k zápisu ze dne 8. 10. 2019, kdy se odsouhlasilo prodlouženI termínu
dokončení výstavby chodníku v obci do 15. 12. 2019 a dožaduje se odpovědi na nás|edujÍcÍ otázky:
i) z jakého dŮvodu byla lhŮta prodloužena? - Bylo mu odpovězeno, že kvŮli přeložce rozvodné skříně
a dvou sloupŮ veřejného osvětlení.
2) Proč firma nepracuje od 30. 9.? - Bylo mu odpovězeno, Že kvŮIi přeložce rozvodné skříně a dvou
sloupŮ veřejného osvětlení firma prozatím pracuje na jiné zakázce, nicméně IhŮtu pro dokončeni
stavby vede v patrnosti.
3) ProČ se nevybírá penále z prodlení? - Bylo mu odpovězeno, Že na základě schváleni prodlouženI
terminu dokončeni výstavby.

4) Proč dŮvod prodlouženI terminu není v usnesení? - Bylo mu odpovězeno, že dŮvod byl projednán
na zasedání dne 8. 10. 2019, COŽ je zaznamenáno v zápisu z tohoto zasedání a výsledkem projednáni
bylo přijeti usneseni o prodlouženi termínu dokončení výstavby.

Bod 4. - Seznámení s navrženým programem jednání

Navržen je nás|edujÍcÍ program jednání:
1,
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

zahájení
Volba ověřovateiů zápisu a určeni zapisovatele
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámeni s navrženým programem jednání
Projednáni žádosti o uděleni souhlasu s umÍstěnjm stavby na pozemku pare. č. 488/7
Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v lokalitě u nádraží
Návrh rozpoČtu obce na rok 2020
Návrh na schváleni pravomocí starostky obce k provádění rozpočtových změn v roce 2020
Návrh na zveřejněni záměru na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
s|oužÍcÍch k podnikáni ze dne 18. 6. 2019 na pronájem mÍstnÍho pohostinství
10. Projednání nabídky hydrogeologického návrhu revize ochranného pásma vodních zdrojŮ
na území obce
11. Návrh smlouvy o poskytování právni pomoci obci j
12. projednáni vysloveni souhlasu s bezúplatným převodem pozemkŮ v k. ú. Nový KramolÍn
z SPÚ na obec
13. Různé
14. Diskuze, závěr
Hlasování o navrženém programu jednání:
Pro - 6 j
Proti - O
Zdržel(a) se - 1 -

,

Navržený program jednání byl schválen 6ti hlasy.

Bod 5. - Projednání žádosti o udělení souhlasu s umIstěnIm stavby na pozemku parc.
Č. 488/7
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasI s umistěnÍm stavby na pozemku pare. č, 488/7 dle předloženého návrhu.

jiný návrh nebyl.
Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 - I

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 6. - Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku v lokalitě u nádraží
V

žadatelka má zájem o pozemek určený ke stavbě rodinného domu, který je tvořen parcelními čísly
273/14 o výměře 703 m2 a 275/26 o výměře 105 m2. Na dnešní zasedání byla starostkou přizvána
z dŮvodu seznámení se se situací v této lokalitě, s podmínkami prodeje a obsahem kupní smlouvy,
kvŮli nemoci se vŠak nemohla dostavit,
předsedajÍcÍ navrhuje ®1ožit jednání o tomto bodu na zasedání příštI.
jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 7 - L
I
Proti - O
Zdržel(a) se - O

""

"" ""'
vá,
,

Návrh byl schválen 7mi hlasy.

Bod 7. - Návrh rozpočtu obce na rok 2020

předsedajÍcÍ informuje, že do návrhu rozpočtu jsou mimo jiné zahrnuty jak akce plánované ve střednědobém výhledu obce na rok 2020, tak například pořIzenI autobusových zastávek Či kontejnerŮ na bioodpad, náklady na vybudování zbývajIcI Části nového veřejného osvětleni aj.
Vyzvala přítomné, zda má někdo ještě další návrh, co do rozpočtu zařadit - jiný návrh nebyl.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2020, který bude nyní
nejméně po dobu 15ti dnŮ zveřejněn na úřední desce obce k případnému doplněnI či změnám.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 - I

ík

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 8. - Návrh na schválení pravomoci sta rostky obce k prováděni rozpočtových změn v roce
2020
PředsedajÍcÍ navrh uje, aby pravomoci starostky obce k prováděni rozpočtových změn v roce 2020
zŮstaly do stejné výše jako v roce 2019 a předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.) a § 99, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ, pravomoci starostky obce k provádění rozpočtových změn
v roce 2020 do výše 130.000,00 kč pro jednotlivou změnu nezávisle na počtu změn a časovém období,
ve kterém se provádí.
Podmínkou je vŽdy informovat zastupitelstvo obce o této provedené změně na jeho nejbližším
zasedání. Rozpočtová opatřeni se budou dělat na paragrafy, u transferů na položky.
Rozpočtová opatřeni v částkách vyšších může starostka obce sa mostatně provádět jen v případě:
" finanČních vztahŮ k jinému rozpočtu

"
"
"
"

přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředkŮ
vypořádání transferů
výdajŮ na odvrácení škod, řeŠeni živelných pohrom, výdajŮ stavu nouze
výdajŮ, u kterých by prodlení zpŮsobilo škodu a výdajŮ, které nezávisí na vŮli obce (např.
vyúčtování energií)
" zatříděnÍ přijmŮ a výdajŮ daně z příjmu právnických osob, kterou P!atí obec sama sobě
" technické změny, ke které došlo změnou předpisŮ (změny paragrafu).

josef Pešta ml. požaduje uvést v zápisu, že přednesl návrh, aby rozpočtové změny provádělo
zastupitelstvo obce. Hlasovat o tomto návrhu nepožaduje.
jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se 2
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 9. - Návrh na zveřejnění záměru na uzavřeni dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
sloužÍcÍch k podnikáni ze dne 18. 6. 2019 na pronájem mIstního pohostinství
ť

V

V

V návaznosti na usneseni přijaté k bodu Č. 5 na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24. 10.
2019 zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněni záměru na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
prostor s|oužÍcÍch k podnikáni uzavřené dne 18. 6. 2019 na pronájem prostor mistnÍho pohostinství
nacházejÍcÍch se v budově č.p. 16 v Novém Kramolíně, poz. pare. č. 33, zaps. v katastru nemovitostí
Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Domažlice, na LV č. 1 pro katastrální
území a obec Nový Kramolín.
Předmětem dodatku je úprava vzájemných vztahŮ pronajImatele a nájemce v Článku VIII. smlouvy,
která se zařazuje do dalšího bodu v pořadí 8.11. v tomto znění:
Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli nebo jeho složkám část předmětu nájmu,
tj. sál a sociálni zařízení, za účelem pořádání akci pronajimatele nebo jeho složek.
Předmět nájmu nájemce pronajímateli nebo jeho sloŽkám poskytne ve stavu způsobilém
užIvánI v souladu s účelem prostor.
pronajimatel a jeho složky se zavazuji za poskytnuti uvedených prostor nájemci uhradit
částku ve výši 1000,- KČ za každou pořádanou akci, a to po dobu nájmu, která je sjednána
na dobu určitou v délce trvání 1 roku počínaje dnem 18. 6. 2019.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 - L
Proti - O
Zdržel(a) se - 2 -

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 10. - projednání nabídky hydrogeologického návrhu revize ochranného pásma vodních
zdrojů na území obce
předsedajÍcÍ vysvětlila dŮvody nutnosti provedení revize a předkládá návrh usneseni:

Zastu,pitelstvo obce schvaluje nabídku hydrogeologického návrhu revize ochranného pásma vodních
zdroju na území obce firmou Eligeo s.r.o., celkové náklady 36.500,00 bez DPH; fakturovány budou jen
skuteČně provedené práce.

jiný návrh nebyl.
Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh byl schválen 7mi hlasy,

Bod 11. - Návrh smlouvy o poskytování právní pomoci obci
PředsedajÍcÍ uvádí, že obec s advokátní kanceláři
polupracuje již několik let, avšak
písemná smlouva doposud uzavřena nebyla a poskytováni služeb probIhalo pouze na základě schváleni
spolupráce zastupitelstvem obce.
Ivana Majková požaduje zjistit na Krajském úřadu v Plzni, zda je možnost využit zde právního
poradenství pro obec zdarma.
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytování právní pomoci obci J
a pověřuje starostku obce jejím uzavřením; odměna za poskytnuté služby bude účtována
dle advokátního tarifu, § 6 vyhlášky MSCR č. 177/1996 Sb., zvýšená o dph v zákonné sazbě.
jiný návrh nebyl.
H|asování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se 2
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 12. - projednáni vysloveni souhlasu s bezúplatným převodem pozemků v k. ú. Nový
Kramolín z SPÚ na obec

předsedajÍcÍ vysvětlila dŮvod nutnosti vyslovení souhlasu a předk|ádá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasI s bezúplatným převodem pozemkŮ v k. ú. Nový Kramolín z SPÚ na obec
uvedených v žádosti obce ze dne 11. 6. 2018 zaevidované SPÚ pod Č. j. SPU 338342/2018.
V zaslané žádosti jsou uvedena tato parcelní čísla:
52/2, 273/3, 275/16, 460/1, 460/2, 460/3, 460/5-Část, 460/8, 460/13-Část, 460/14, 488/1, 592/2
a 1143/3.
jiný návrh nebyl.

Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se 2
Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Bod 13. - Různé

Darováni dřeva nájemci místního pohostinství
Eč!2sis!adajigjudklágá náyrhjjs=enÍ;
Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním poloviny z celkového objemu dřeva zakoupeného od pana
za účelem vytápěni mÍstnÍho pohostinství jeho současnému nájemci
konkrétně
poloviny uskladněné u nemovitosti prodejce; odvoz vlastní.
jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 -

Návrh byl schválen 5ti hlasy.
RozsvÍcenÍ vánočního stromu o 1. adventní neděli dne 1. 12. 2019
předsedajÍcÍ navrhuje odsouhlasit uvolněni částky z rozpočtu obce na zakoupení občerstveni
pro přítomné na této akci.
Mezi přítomnými na zasedání padl návrh, aby se toto financovalo z výdělku získaného z téže akce
v roce 2017.
předsedajicí bere toto v úvahu a předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení z výdělku získaného z téže akce v roce 2017
a dorovnání případného rozdílu z rozpočtu obce.

jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - 2 Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
Zápis zastupitelů josefa Pešty a Petry Horákové Krausové ze dne 13. 11. 2019
PředsedajÍcÍ přečetla zápis přítomným zastupitelŮm, kteří berou jeho obsah na vědomi.

Protokol o kontrole nakládání obce s biologicky rozložitelným odpadem provedené ČIŽP
dne 12. 11. 2019
předsedajÍcÍ stručně seznámila přítomné zastupitele s obsahem tohoto protokolu a přečetla závěr
provedené kontroly - zastupitelé berou oboji na vědomí.

žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné zastupitele s dŮvody zaslaného požadavku a po krátké diskuzi bylo
navrženo poskytnout obci Bublava finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 1.000,00 KČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,00 KČ z rozpočtu obce
za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava,

jiný návrh nebyl.
H|asovánj o tomto návrhu:
Pro - 5 , Proti - O
' Zdržel(a) se - 2 -

Návrh byl schválen 5ti hlasy.

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obci a ZpC. komun. službami Plzeň
o navýšeni ceny za svoz komuná|njho odpadu v roce 2020.
V roce 2019 obec za 1 svoz platila 1.680,00 KČ bez DPH, v roce 2020 bude za totéž obci účtována
Částka 2.340,00 KČ + DPH,
před$edajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere navýšeni ceny na vědomi a s uzavřením dodatku souhlasí,

jiný návrh nebyl.
: Hlasováni o tomto návrhu:
l Pro - 5 Proti - O
' Zdržel(a) se 2

Návrh byl schválen 5ti hlasy.
Ý
žádost
o přiděleni palivového dřeva
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s přidělením palivového dřeva žadateIŮm souhlasí

jiný návrh nebyl,
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 7 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 7mi hlasy.

Ve 20:30 odchází Ivana Majková.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
uzavřené mezi obci a spol. Carbounion Bohemia, spol. s r.o., který pojednává o prodlouženI smlouvy
i na rok 2020, kdy cena dodávané elektřiny zůstává neměnná.

předsedajÍcÍ předk|ácjá návrh usněsěnú
Zastupitelstvo obce s uzavřením tohoto dodatku souhlasí.
jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 5 Proti - O
' Zdržel(a) se
1

Návrh byl schválen 5ti hlasy.
Oznámeni nájemce mIstního pohostinství
o termínech hudebních produkcí jim pořádaných do konce letošního roku - zastupitelstvo obce bere
tuto informaci na vědomí.

Oznámení Katastrálního úřadu d konání revize údajů katastru nemovitostí
v období od 23, 12. 2019 do přibližně 31. 10. 2020 - zastupitelstvo obce bere tuto informaci
na vědomí.

Návrh obecně závazných vyhlášek obce Nový Kramolín Č. 3-5/2019
Na základě nařIzení MVČR je nutné rozdělit pŮvodnI obecně závaznou vyhlášku obce (dále jen ozv)
Č. 2/2011 o místních poplatcích do tři nových ozv pojednávajÍcÍch o jednotlivých druzích místních
popIatkŮ samostatně, a to:
OZV Č. 3/2019 o místním poplatku ze PSŮ,
OZV č. 4/2019 o mÍstnÍm poplatku za užIvánI veřejného prostranství,
OZV Č. 5/2019 o mistním poplatku ze vstupného.
Účetní obce návrhy všech tři nových vyhlášek připravila dle vzorů poskytnutých MVČR, které je
následně posoudilo a neshledalo v rozporu s legislativou.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Nový Kramolín č. 3/2019, 4/2019
a 5/2019; tímto se ruŠí obecně závazná vyhláška obce Nový Kramolín č. 2/2011 o mIstních poplatcích
ze dne 12. 4. 2011.

jiný návrh nebyl,

Hlasováni o tomto návrhu:
Pro - 6 j
Proti - O
Zdržel(a) se - O

k,

Návrh byl schválen 6ti hlasy.

Informace od spol. 02 Czech Republic a. s. o plá nované demontáži VTA
Provoz veřejného telefonního automatu (VTA) u mÍstnÍ prodejny bude ukončen k 1. 1. 2020 na základě
zruŠení povinnosti provozovat VTA k 31. 12. 2019. Demontáž VTA bude provedena spol. 02, která obci
nabIzI ponechání si telefonní kabiny včetně základu a vedení na základě odprodeje obci za 1.000,00 KČ
bez DPH a nebo ponecháni si pouze betonovéhe základu zdarma.
EřmsQdajísĹnayĽh!jmasgvat o tom, zda by měla obec projevit zájem o využiti některé z těchto
nabídek.

jiný návrh nebyl.

Hlasováni o využiti některé z nabídek:
Pro - O
Proti - 6 j
Zdržel(a) se - O
Využití některé z nabídek nebylo 6ti hlasy přijato.

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene v katastru nemovitosti,
a to na základě již uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a spol. CEZ Distribuce, a.s.,
zastoupenou spol. OMEXOM GA Energo s.r.o., na uložení zemních kabeIŮ NN na pozemcích parč.
č. 275/25, 273/1 a 275/18 v k. ú. Nový Kramolín,
.předseckjĹcĹnř£dkLáuj1á\'rh ljsnesení'
Zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje starostku obce k jejímu uzavřeni.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro - 6 j
Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh byl schválen 6ti hlasy.
Zápis č. 1 z kontroly provedené Kontrolním výborem obce
Zastupitelé berou obsah zápisu a závěr kontroly na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 9/2019 a 10/2019
Zastupitelé berou obě rozpoČtová opatření na vědomí,
Žádost ředitelky m"stn" mateřské Školy
o schváleni uzavřeni provozu školy v období od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020
předsedajÍcÍ dává návrh o vyhovění žádosti hlasovat.
jiný návrh nebyl.
Hlasováni o tomto návrhu:
, Pro - 6 j
' Proti - O
; zdržel(a) se - O

Žádost' bylo 6ti hlasy vyhověno.

Informace spol. Rumpold o navýšeni cen svozu separovaného odpadu od 1. 1. 2020
Změna ceníku v porovnáni s rokem 2019:
pravidelný svoz - cena 1 vývozu se navyšuje u plastu o 38,00 KČ, u skla o 17,00 KČ a u papíru o 20,00
KČ.
Svoz na zavolání - cena 1 vývozu se navyšuje u plastu o 45,00 KČ, u skla o 20,00 KČ a u papíru
O 25,00 KČ.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
Informace o opakovaném veřejném projednáni návrhu územního pIánu Poběžovic
veřejnost má možnost nahlédnuti do návrhu dne 16. 12. 2019 od 16:00 hodin v objektu hasičárny
v úl. ŽiŽkova Cp. 111, Poběžovice.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomi.
Informace o probíhajÍcÍm jednání se SŽDC
ohledně bezúplatného převodu pozemku parc. Č. 1205 v k. ú. Nový Kramolín na obec - zastupitelé
berou tuto informaci na vědomí.
Josef Pešta odešel ve 20:50 hodin.

Bod 9. - Diskuze, závěr
Opakovaný dotaz
Dotaz

ohledně nezaplacených kanalizačních přípojek.
týkajIcI se požadavkŮ sdělených starostkou a místostarostou účetní obce.

Oběma byl dotaz vedením obce zodpovězen.

Konec zasedání ve 21:05 hodin.

Zapsala:

Jana Knopfová
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Starostka obce jan

Knopfová
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Místostarosta obce Michal Hôferle
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