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Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce v Novém Kramolíně
konaného dne 8. 10. 2019 od 19:00 hodin

Navržený program jednání:
1.
2,
3.
4.
5.

zahájeni
Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce
Souhlas s mandátem náhradníka za odstupujÍcÍho člena zastupitelstva obce
Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele

6.
7.

Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámení s navrženým programem jednání

8.

Návrh na zrušeni usnesení přijatého k bodu č. 18. na zasedání konaném dne 7. 8. 2019 a na přijeti
usnesení nového

9. Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce mezi obci a ZKD Sušice
10. Návrh na schváleni provedení přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ veřejného osvětleni firmou
Stemont z dŮvodu výstavby chodníku v obci
11. Návrh na schválení úhrady faktury č. 190095 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
za provedené práce při výstavbě chodníku v obci
12 Žádost stolních tenistů o souhlas s výměnou stropních svítidel v sále místního pohostinství
13. RŮzné
14. Diskuze, závěr

Bod 1. - 4.
zahájení, rezignace na mandát člena zastupitelstva obce, souhlas s mandátem náhradníka
za odstupujÍcÍho Člena zastupitelstva obce, složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Zasedání zahájila předsedajIcí, starostka obce jana Knopfová, která přítomné přivítala a přečetla
navržený program jednání. Následně informovala o rezignaci Pavla Sokola na svůj mandát zastupitele
dne 25. 9, 2019; tato rezignace byla starostkou téhož dne přijata.
Od 26. 9. 2019 se stal novým zastupitelem první náhradník z téže kandidátky Václav Stahl, který však
na svůj mandát ještě téhož dne rezignoval a starostka jeho rezignaci téhož dne přijala.
Dne 27. 9. 2019 zÍskal mandát zastupitele druhý náhradník z téže kandidátky Luboš Hána, který svůj
mandát přijal. Starostka mu přečetla slib člena zastupitelstva obce, který Luboš Hána slovem "slibuji"
složil. Poté mu bylo předáno osvědčení člena zastupitelstva obce.
Starostka konstatovala, že se zastupitelé sešli v nadpolovičnI většině a zastupitelstvo obce je tedy
usnášení schopné.
PřítomnI zastupitelé:
jana Knopfová, Michal Hôferle, Luboš Hána, Veronika Valtová, Petr Buršík

NepřÍtomní omluvení zastupitelé:
Pavel Chmelík

NepřÍtomní neomluvení zastupitelé:
Ivana Majková, josef Pešta ml,, Petra Horáková Krausová
PřítomnÍ hosté:

Bod 5.
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh Veroniky Valtové na ověřovatele zápisu - Luboš Hána, Petr Buršík

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu Veroniky valtové:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 5ti hlasy.
Zapisovatelkou byla určena jana Knopfová.

Bod 6.
Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
předsedajÍcÍ se dotázala, zda má někdo z přítomných námitku k zápisu ze zasedání minulého - bez
námitek.

Bod 7.
Seznámeni s navrženým programem jednání
Navržen je nás|edujÍcÍ program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

zahájeni
Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce
Souhlas s mandátem náhradníka za odstupujÍcÍho člena zastupitelstva obce
Složeni slibu nového člena zastupitelstva obce
Volba ověřovateiů zápisu a určení zapisovatele

6.
7.

Připomínky k zápisu ze zasedání minulého
Seznámeni s navrženým programem jednání

8.

Návrh na zrušení usneseni přijatého k bodu Č. 18. na zasedání konaném dne 7, 8.
2019 a na přijeti usneseni nového

9. Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce mezi obcí a ZKD Sušice
10. Návrh na schválení provedení přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ veřejného
osvětlení firmou Stemont z dŮvodu výstavby chodníku v obci
11. Návrh na schváleni úhrady faktury č. 190095 vystavené firmou Ing. Oldřich
Kovařík Chodov za provedené práce při výstavbě chodníku v obci

12 Žádost stolních tenistů o souhlas s výměnou stropních sv't'del v sále místn'ho
pohostinství
13. RŮzné
14. Diskuze, závěr

PředsedajÍcÍ seznamuje s požadavkem nepřítomných zastupitelŮ na zařazení nás|edujÍcÍch bodŮ
do programu jednání:
- Vysvětlení probihajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramolíně ze strany vedení obce
- projednání čerpání rozpoČtu v tomto roce

HlasovánI o zařazení těchto bodŮ do programu jednání:
Pro - O
Proti Zdržel(a) se - O
Zařazení těchto bodŮ bylo 5ti hlasy zamítnuto.

Hlasování o navrženém programu jednání:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Navržený program jednání byl schválen 5ti hlasy,

Bod 8.
Návrh na zruŠeni usneseni přijatého k bodu č. 18. na zasedání konaném dne 7. 8. 2019
a na přijeti usnesení nového

Zastupitelé navrhuji odložit rozhodnutí do přÍštjho zasedání.
Michal Hôferle předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložit rozhodnutí do přÍŠtího zasedání, na které bude přizván nájemce
rrňstního pohostinství.
jiný návrh nebyl.
Hlasováni o návrhu Michala Hôferleho:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh Michala Hôferleho byl schválen 5 hlasy.

Bod 9.
Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce mezi obcí a ZKD Sušice
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy na poskytnuti příspěvku z rozpočtu obce mezi obcí
a ZKD Sušice a pověřuje starostku k jejímu uzavření.
Příspěvek ve výši 33.334,- KČ bude převeden na účet příjemce do 30 dnŮ od přijetí dotace od PIz. kraje
na provoz mÍstnÍ prodejny v letošním roce v částce 30.000,- KČ; podíl obce bude v částce 3.334,- KČ.

jiný návrh nebyl.
H|asováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 10.
Návrh na schválení provedení přeložky rozvodné skříně a dvou sloupů veřejného osvětleni
firmou Stemont z důvodu výstavby chodníku v obci
Při připravě a následné realizaci projektu výstavby nového věřejného osvětlení v obci byla opomenuta
existence projektu na vybudováni chodníku při komunikaci II/195 a došlo tím nyní k situaci, že rozvodná skříň a dva sloupy veřejného osvětlení jsou v konfliktu s touto stavbou.
PředsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením přeložky rozvodné skříně a dvou sloupŮ veřejného osvětlení
firmou Stemont z dŮvodu překážky v dokončení výstavby chodníku v obci dle pd, a to na pozemcích
parc. č. 1143/25 a 1161/6 v k. ú. Nový Kramolín.

jiný návrh nebyl,
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajIcI byl schválen 5ti hlasy.

Bod 11.
Návrh na schválení úhrady faktury č. 190095 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
za provedené práce při výstavbě chodníku v obci
předsedajÍcÍ předkládá návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 190095 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařík Chodov
za provedené práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasenÍ
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem.

jiný návrh nebyl.

HlasovánI o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 12.
Žádost stoln"ch tenistů o souhlas s výměnou stropn"ch
pohostinství

sv"tide1 v sále m"stního

předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti Notorclubu - oddílu stolních tenistů a schvaluje výměnu stropních
svítidel v sále rrňstního pohostinství.
Nová svÍtidla, která nahradí svítidla stávajÍcÍ, budou sportovci pořízena a nainstalována na základě
obdrženého finančního daru,

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

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

Bod 13.
Různé

· Úhrada faktur p.

za zpěvněni Části komunikace v obytné zóně u nádraží

Faktura Č. 190100033 na částku 45.914,66 KČ vC. DPH odpovídá schválené cenové nabídce.
Faktura Č, 190100034 na Částku 12.443,64 KČ vC. dph představuje náklady za vícepráce a materiál
souvisejÍcÍ s provedením hlubšího výkopu na straně uloženého vodovodního řadu v hloubce ca 50 cm.
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu těchto faktur.

jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajicŕ
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.
· Finanční příspěvek od Plzeňského kraje v Částce 6.000,00 KČ na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostŮ do 40ti let věku
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí tohoto příspěvku.

jiný návrh nebyl.

Hlasováni o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

· Nové platební podmínky ČNB pro vedení účtů a nový ceník - obojí platné od 1. 12. 2019
Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí.
· Rozpočtové opatření č. 8/2019
Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí.
· Úhrada odměny M
za poskytnuté právní služby v období červen - září
2019 v Částce 3.500,00 KČ na základě uzavřené dohody o provedení práce
předsedajÍcÍ předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu odměny v uvedené výši.

jiný návrh nebyl.
Hlasování o návrhu předsedajÍcÍ:
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

· vyjádření pana
zahrádky Č. 4 u bytovek

k rozhodnuti zastupitelstva obce ve věci jeho žádosti o pronájem

Luboš Hána a Michal Hôferle předkládají návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem shora uvedené zahrádky, která je dosud volná, panu Josefu
a pověřuje starostku jak uzavřením nájemní smlouvy, tak sdělením žadateli, že nastane-li
situace, kdy by požadoval opakované prodlouženI nájemní smlouvy, avšak o pronájem zahrádky projeví
zájem i jiný žadatel, a to takový, jenž bude v obci k trvalému pobytu přihlášen, bude tento, vzhledem
k trvalému bydlišti žadatele mimo naši obec, před panem
v pronájmu upřednostněn.
Tímto se ruší usneseni přijaté k bodu Č. 7 na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 12. 9, 2019.
jiný návrh nebyl.

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

· Prodlouženi terminu dokončení výstavby chodníku v obci
V návaznosti na shora uvedené usnesení přijaté k bodu č. 10 tohoto jednání předsedaýci předkládá
nás|edujÍcÍ návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení terminu dokončení výstavby chodníku v obci do 15. 12.
2019.

jiný návrh nebyl.

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

Návrh předsedajÍcÍ byl schválen 5ti hlasy.

· Prezentační publikace s cenovou nabídkou vánočního osvětlení v obci
Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí.

Bod 13.
Diskuze, závěr

" opakovaný dotaz

., zda už se řeší nezaplacené kanalizační přípojky

PředsedajÍcÍ zopakovala, že záležitost byla již předána právní kanceláři.
" opakovaný dotaz
., zda je možné zjistit, kam se poděly peníze vybrané od občanŮ
při rozsvěcování vánočního stromku v roce 2017 za prodej nápojŮ
předsedajÍcÍ přiznává, že toto zapomněla zjistit a prověří záležitost u účetní obce.

Konec zasedání ve 20:45 hodin.

Zapsala:

jana Knopfová
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Ověřovatelé:

Luboš Hána
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Starostka obce jana Knopfová
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Místostarosta obce Michal Hôferle
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