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čj : óU6/y/M/b'4'
Zápis ze zasedání ZO v Novém Kramolíně Č.9 ze dne 4.6.2019 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)
5)

Zahájeni , 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 6. na zasedání konaném dne 9.5.2019
Návrh na schválení zveřejnění záměru na zřízení věcného břemen - služebnosti na
pozemku obce parc.č. 273/1 za účelem provedení vkladu KN pro ČEZ Distribuce, a.s.
6) Projednání návrhu nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství
7) Dětský den - návrh na schválení uvolnění částky z rozpočtu obce na tuto akci
8) Návrh na vyslovení souhlasu spol. ENERGON Dobříš s.r.o. s projektem stavby na uložení
kabelu NN v horní části obce
9) Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích parč. č. 273/1 a 275/15 uložení kabelu NN v horní části obce
10) Návrh inventarizační komise na vyřazení majetku v místním pohostinství
11) Informace: a) výtěžek z dobrovolného vstupného na divadelní představení konané dne
18.5.2019
b) MIČŮ Poběžovice-souhlas s provedením odstraněni zem.stavby bez čp/če
na pozemku parč. č. st.100
C) MěÚ Poběžovice - územní souhlas se záměrem vybudování přípojky
kabelu NN pro majitele pozemku p. č. 56/1
d) příkazní smlouva se spol. Economic Company s.r.o. Praha na zpracování
mezd
e) MěÚ Domažlice, odbor dopravy - roZhodnutí o povolení zvláštního
užívání silnice III. tř. č. 18415 firmou Praves za účelem překopu
vozovky pro stavbu kanalizační přípojky pro dům Cp. 33
12) Žádost o přidělení palivového dřeva
13) Diskuze, závěr
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Doplněné body programu:

K bodu 11 : f) roZhodnutí MěÚ Poběžovice o vydání stavebního povolení pro majitele
pozemku parč. č. 56/1
g) vyúčtování firíny Praves za provozování vodovodu a kanalizace a nákladů
na ČOV za rok 2018
13 ) Projednání stížnosti zastupitelů na starostku obce ze dne 28.11.2018
14 ) Návrh na schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parč. č. 460/12
z SPÚ na obec
15) Návrh na schválení proplacení faktury firmě Praves za ponorné čerpadlo k novému
vrtu
16) Návrh na schválení uzavření dohody o provedení práce mezi obcí a
Mgr.
na příležitostné právní poradenství
17) Návrh na zrušení usnesení přijatého k bodu 10) na zasedání ZO dne 10.4.2019 a návrh
na přijetí usnesení nového
18) Návrh na pověření starostky obce k jednání s vlastníky pozemku o možném prodeji
obci částí parcel potřebných pro vybudování místní komunikace u dílny
19) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018 a návrh na jeho schválení
20) Projednání účetní závěrky obce za rok 2018 a návrh na její schválení
22) Diskuze, závěr

Program zasedání doplněný o nové bodY

l) Zahájení , volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2) Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání minulého
3) Návrh na schválení programu jednání
4) Návrh na zrušení usneseni přijatého k bodu 6. na zasedání konaném dne 9.5.2019
5) Návrh na schválení zveřejnění záměru na zřízení věcného břemen - služebnosti na
pozemku obce parc.č. 273/1 za účelem provedení vkladu KN pro ČEZ Distribuce, a.s.
6) Projednání návrhu nájemní smlouvy na pronájem místního pohostinství
7) Dětský den - návrh na schválení uvolnění částky z rozpočtu obce na tuto akci
8) Návrh na vyslovení souhlasu spol. ENERGON Dobříš s.r.o. s projektem stavby na uložení
kabelu NN v horní části obce
9)Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích parč. č. 273/1 a 275/15 - uložení
kabelu NN v horní části obce
10) Návrh inventarizační komise na vyřazení majetku v místním pohostinství
11) Informace: a) výtěžek z dobrovolného vstupného na divadelní představení konané dne
18.5.2019
b) MČÚ Poběžovice-souhlas s provedením odstranění zem.stavby bez čp/če
na p?zeniku parc. č. St.100
C) MěU Poběžovice - územní souhlas se záměrem vybudování přípojky
kabelu NN pro majitele pozemku p. č. 56/1
d) příkazní smlouva se spol. Economic Company s.r.o. Praha na zpracování
mezd
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e) MěÚ Domažlice, odbor dopravy - rozhodnutí o povoleni zvláštního
užívání silnice III. tř. č. 18415 firmou Praves za účelem překopu
vozovky pro stavbu kanalizační přípojky pro dům Cp. 33
f) rozhodnutí MěÚ Poběžovice o vydání stavebního povolení pro majitele
pozemku parč. č. 56/1
g) vyúčtování firmy Praves za provozování vodovodu a kanalizace a
nákladů na ČOV za rok 2018
12) Žádost o přidělení palivového dřeva
13 ) Projednání stížnosti zastupitelů na starostku obce ze dne 28.11.2018
14 ) Návrh na schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parč. č. 460/12
z SPÚ na obec
15)Nnávrh na schválení proplacení faktury firmě Praves za ponorné čerpadlo k novému
vrtu
16) Návrh na schválení uzavření dohody o provedení práce mezi obcí a
Mgr.
na příležitostné právní poradenství
17)Návrh na zrušení usnesení přijatého k bodu 10) na zasedání ZO dne 10.4.2019 a návrh
na přijetí usnesení nového
18) Návrh na pověřeni starostky obce k jednání s vlastníky pozemku o možném prodeji
obci částí parcel potřebných pro vybudování místní komunikace u dílny
19) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018 a návrh na jeho schválení
20)Projednání účetní závěrky obce za rok 2018 a návrh na její schválení
21) Rou)očtové opatření č. 4/2019
22) Diskuze, závěr

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 Pavla Sokola a paní Veroniku Valtovou.
Hlasování o návrhu Jany Knopfové
Pro - 5 - P
Proti - O
Zdržel(a) se - O

Ověřovatelé zápisu byli schváleni - 5-ti hlasy.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Buršík
2)Předsedající seznámila zastupitelstvo s plněním usnesením ze zasedání minulého- bez
námitek
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3) Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s programem zasedání doplněným o nové body
b

Hlasování o programu schůze
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O
Program schůze doplněný o nové body byl schválen - 5 ti hlasy
4) Předsedající dala návrh na zrušení usnesení přijatého k bodu 6 na zasedání ZO konaného
dne 9.5.2019 a přijetí usnesení nového v následujícím znění: ZO schvaluje podání žádosti na
získání dotace od PK dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích ve výši 30.000,kč. Obec přispěje částkou 3.334,- KČ.

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

Návrh předsedající byl schválen - 5- ti hlasy

5) ) Předsedající navrhla na schválení zveřejnění záměru na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku obce parc.č. 273/1 za účelem provedení vkladu KN pro ČEZ
Distribuce, a.s.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - O
Zdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - 5- ti hlasy
6) Předsedající seznámila zastupitele se měním nájemní smlouvy na pronájem místního
pohostinství panu
Pronájem na dobu určitou v délce trvání 1 roku, výše
měsíčního nájemného l,- Kč, pronájem bude zahájen ihned po zajištění pokladny na EET a
přípojky internetu předáním pronajatých prostor nájemci.

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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7 ) Předsedající navrhla uvolněni částky do maximální výše 6.000,- KČ z rozpoČtu obce na
uspořádání dětského dne 8.6.2019.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

8) Předsedající seznámila zastupitele s projektem stavby na uložení kabelu NN v horní části
obce
spol. ENERGON Dobříš s.r.o. a navrhla tento projekt odsouhlasit.
0

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.

9) Předsedající seznámila zastupitele s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemcích parč. č. 273/1 a 275/15 - uloženi kabelu NN v horní části obce a dává návrh na její
schválení.

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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10) Předsedající seznámila zastupitele s návrhem inventarizační komise na vyřazení majetku
v místním pohostinství. Po krátké diskuzi z důvodu nejasnosti, o který majetek se jedná
navrhla tento bod přesunout na další zasedání ZO.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
11)
a) Předsedající seznámila zastupitelstvo s tím, že dobrovolné vstupného z akce konané
dne 11.3.2019 ve výši 1.810,- KČ bylo vloženo do obecní pokladny.
ZO toto bere na vědomí.
b) Předsedající informovda zastupitele o uděleni souhlasu MěÚ Poběžovice
s provedením odstranění zem.stavby bez čp/čena pozemku parč. č. st.100.
ZO toto bere na vědomí
c) Předsedající informovala zastupitele o udělení územního souhlasu MěÚ Poběžovice se záměrem vybudováni přípojky kabelu NN pro majitele pozemku p. č. 56/1.
ZO toto bere na vědomí
d) Předsedající seznámila zastupitele s příkazní smlouvou se spol. Economic Company s.r.o.
Praha na zpracování mezd a dává návrh na uzavření této příkazní smlouvy
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
e) Předsedající informovala zastupitele o rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor dopravy rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III. tř. č. 18415 firmou Praves za účelem
překopu vozovky pro stavbu kanalizační přípojky pro dům Cp. 33. ZO toto bere na vědomí.
f) Předsedající informovala zastupitele o rozhodnutí MěÚ Poběžovice o vydání stavebního
povolení pro majitele pozemku parč. č. 56/1. ZO toto bere na vědomí.
g) předsedající informovala zastupitele s vyúčtování firrny Praves za provozování vodovodu
a kanalizace a nákladů na ČOV za rok 2018. U vodovodu činí ztráta z provozování
687,11 KČ- dle dohody s jednatelem firmy Praves nebude tato obci fakturována, u
kanalizace Činí zisk z provozování 5.512,05 KČ- tento si Praves ponechá. Náklady za
provozování ČOV pro obec Nový Kramolín činily 126.791,45 KČ.
ZO bere tuto informaci na vědomí.
12) Předsedající seznámila zastupitele se žádostí pana
palivového dříví na rok 2019. Žádost bude předána
ZO toto bere na vědomí.

o přidělení
lesnímu hospodáři.
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13) Předsedající seznámila zastupitele se stížností zastupitelů na starostku obce ze dne
28.11.2018, Nikdo ze zastupitelů nemá k stížnosti dotazy ani námitky a bere ji na vědomí.
14) Předsedající seznámila zastupitelstvo s možností podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku parč. č. 460/12 z SPÚ na obec a dává návrh na schválení podání žádosti
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
15) Předsedající seznámila zastupitele s fakturou č. 20190090 ve výši 37.220,81 KČ od firrny
Praves za ponorné čerpadlo k novému vrtu a dává návrh na proplacení této faktury.
P

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
16) Předsedající seznámila zastupitele s možností právního zastupováni obce na příležitostné
právní poradenství s Mgr.
na dohodu o provedení práce a zároveň
navrhuje proplacení částky 6.000,- kč jako odměnu Mgr. Denise Riedl Drahonské za služby
poskytnuté v květnu.
Hlasování o návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy
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17) Předsedající dala návrh na zrušení usneseni přijatého k bodu 10 na zasedání ZO konaného
dne 10.4.2019 a navrhuje schválení provedení zpevněni části místní komunikace v obytné
zóně u nádraží panem
za částku ve výši 37.000,- KČ..

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
18) Předsedající požádala ZO o pověření k předběžnému jednání s vlastníky pozemků
ohledně možného odkupu částí jejich pozemků potřebných pro vybudováni místní
komunikace u dílny. Pavel Sokol dává návrh na pověření starostky v této věci.
Hlasování o návrhu Pavla Sokola
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh Pavla Sokola byl schválen - S-ti hlasy.

19) Předsedající seznámila ZO s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018, jehož přílohami
jsou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2018 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, byl zveřejněn na úřední desce obce od 13.5.2019
do 29.5.2019.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byly shledány následující závažné chyby a
nedostatky.
Porušení ustanovení par.102, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů- Rada obce nezabezpečovala hospodaření obce podle schváleného
rozpočtu, neprovádčla rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Za
nedostatek bylo označeno provedení zrněn rozpočtu na základě
rozpočtových opatření č.ll a č. 12 v listopadu 2018 bez předchozího souhlasu zastupitelstva
obce.
Předsedající dává návrh na schválení : ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 spolu
s jeho pňlohami, a to výhradou a přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Obec zabezpečí neopakování se zjištěného nedostatku, zajistí důsledné dodržování zákona o
obcích, zejména hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových
změn v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Na provádění nápravy bude dbáno
nepřetržitě. Písemná informace o přijetí nápravného opatření bude příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu zaslána nejpozději do lSti dnů ode den projednání v zastupitelstvu
obce.
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Hlasování návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
20) Předsedající seznámila zastupiteles výsledkem hospodaření obce za rok 2018 ve výši
1.441.765,64 KČ s účetní závěrkou za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018, která obsahuje tyto
přílohy:

j Rozvahu k 31.12.2018
j Přílohu k 31.12.2018
j výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
j Inventarizační zápis k 31.12.2018
J
Předsedající dává návrh na schválení účetní závěrky za rok 2018 a na převod výsledku
hospodaření ve výši 1.441.765,64 KČ z účtu 431 0318 na účet 432 0318.

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
21) Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením Č.4/2019. ZO toto bere na
vědomí.
22) Předsedající seznámila zastupitele s protokolem o revizi TV nářadí ve třídě MŠ a na
dětském hřišti a se žádostí ředitelky MŠ na pomoc s odstraněním závad. Paní ředitelka bude
informována o tom, že obec samozřejmě žádosti vyhoví a bude nápomocna.
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí ředitelky MŠ o udělení výjimky z nejvyššího
počtu dětí, a to z 20 na 22. Předsedající navrhuje udělit tuto vyjíniku.

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

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
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Petr Buršík tlumočí žádost Notorclubu o vyplacení částky 5.000,- KČ z celkově pro letošní rok
schválených 10.000,- Kč na činnost spolku.
Předsedající dává návrh na schválení této žádosti.
Hlasování návrhu předsedající
Pro - 5 Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
Pan Vlastimil Faina st. se ptá, proč nejsou v zápisech ze zasedání uvedena jména zastupitelů.
Dále dává dotaz na místní rozhlas z důvodu, že u jeho domu není tento roZhlas slyšet.
Starostka uvádí, že 6.6.2019 přijedou technici na přemístění hlásičil což by mělo problém
vyřešit.
Pan
požaduje, aby obec prověřila možnost zda jde vyřešit nezaplacená přípojka panem
a panem Chmelíkem. Dále se dotazuje, proč ještě nebylo pozastaveno vyplácení
odměny zastupitelům, kteří se bez předchozí omluvy neúčastní zasedání . podotýká, že již
v předchozím volebním období zastupitelstvo k tomuto kroku přistoupilo. Názor s ním sdílí i
ostatní. Po krátké diskuzi předkládá starostka návrh. ZO schvaluje nevyplácení měsíční
odměny těm zastupitelům, kteří se bez předchozí omluvy starostce obce nezúčastní v daném
měsíci zasedání zastupitelstva.

Hlasování návrhu starostky
Pro - 5 - P
Proti - OZdržel(a) se - O

Návrh předsedající byl schválen - S-ti hlasy.
Jelikož byl program zasedání vyčerpán a nebyly již žádné další příspěvky do diskuze,
ukončila předsedající zasedání ZO ve 20.30 hodin.

Zapsal: Petr Buršík

Ověřovatelé:

Pavel Sokof
l

Veronika Valtová

místostarosta obce Michal Hôferle

, dne 4.6.2019

dný it 6. 2,0(°'
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