Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
7.8. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
3 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 19,25 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Jindřicha Vancla
z důvodu dovolené a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ivana Horáčková a Ladislav Pršala
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání návrhu jiné varianty prodeje p.p.č. 1006/1 a 1006/10
4/ Projednání záměru Jilemnicka svazku obcí ke koupi pozemku pro techniku
na kompostování a nakládání s odpady
5/ Seznámení s možnostmi instalace bezpečnostní kamery a fotopasti v obci
6/ Projednání návrhu Rámcové smlouvy o poskytování služeb s Ekolservis s.r.o. Nová Paka
7/ Projednání rozpočtového opatření č.4/2017
8/ Informace k Vesnici roku 2017
9/ Diskuse
10/ Závěr

1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, jiné návrhy už nebyly
o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 5.6.2017 provedl starosta
obce. Střednědobý výhled je po schválení vyvěšen na elektronické úřední desce, program
Codexis byl zakoupen, geometrický plán na p.p.č. 1006/1 a 1006/10 je připraven pro
odsouhlasení zastupitelstvem, jiné varianty řešení jsou na programu dnešního zasedání, p.p.č.
1187 a její okolí je zaměřena, dokument se schvaluje. Záměr prodeje části pozemku bude
vyvěšen až po schválení geometrického plánu. Žádost na Státní fond kinematografie je
podána. Usnesení o schválení částečného zatížení p.p.č. 1212 věcným břemenem, služebností
inženýrské sítě, kanalizačním vedením bylo předáno k dalšímu řízení.
3) Zastupitelstvu byl předložen na základě žádosti občanů návrh ke změně prodeje p.p.č,
1006/1 a 1006/10. Jedná se o zajištění dostupnosti čp. 63 těžkou technikou, což by prodejem
parcel už nebylo možné. Starosta vysvětlil přítomným, co by mohlo vzniknout a sám navrhl
jiné řešení. To však k aktuálním majetkovým poměrům není moc realizovatelné. Do diskuze
se zapojili i ostatní zastupitelé i přítomný majitel bytu v čp. 63 pan Sauer. Jak majitel
nemovitosti ZOD Roztoky – Kruh, tak nájemníci podle starosty spolu moc nekomunikují
a to je základ stavu, který vzniknul. Zastupitelstvo se dohodlo, že pověří starostu vyvoláním
jednání k řešení pozemkových náležitostí na p.p.č. 1006/1 a 1006/10 týkajících se
zabezpečení přístupu k nemovitosti čp. 63
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Jilemnicko – svazek obcí má možnost zakoupit pozemek za celkem dobrou cenu
v Jilemnici – Hrabačově. Zastupitelstvu byla předložena důvodová zpráva k případné koupi,
kde by měl být v budoucnu jakýsi depozit, zajišťující řešení odpadového hospodářství
Jilemnicka – svazku obcí. Měly by zde být kanceláře, garáže, místo pro uskladnění
dovezeného odpadu před jeho odvozem k likvidaci. Kupní cena za pozemek, kde už jsou
podobné stavební aktivity schváleny územním plánem, je velice zajímavá. Každopádně když
zastupitelstvo koupi pozemku odsouhlasí, tak bude obec muset jednorázově finančně přispět.
Musíme vzít v úvahu, že je to majetek, který bude patřit svazku obcí a tedy i naší obce. Skoro
všechny obce ve svazku koupi pozemku už schválili nebo na nejbližším zasedání schválí.
Starosta požádat zastupitele o vyjádření, sám se pro podpoření koupě po vyjasnění problému
s ostatními starosty přiklání. Hlavním důvodem jsou současná nařízení a zákony vztahující
se k odpadovému hospodářství. K tomuto bodu zasedání proběhla živá diskuze s hodně
negativními názory, bohužel zákony hovoří jasně. Je také jasné, že toto téma bude stále
a přísněji řešeno, proč tomu tedy nepředejít. O schválení mimořádného příspěvku bylo potom
hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou na instalaci kamery a fotopasti v obci. Hlavním
důvodem je v poslední době stále se opakující poškozování majetku. Po vyjádření zastupitelů
bylo o koupi a následné instalaci hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rámcové smlouvy s firmou Ekolservis s.r.o.
z Nové Paky, která by nám zajišťovala veškerou agendu týkající se nakládání s odpadními
vodami v obci. Máme nedávno schválený Kanalizační řád a k řádnému plnění nařízení podle
zákona musíme plnit různé povinnosti a proto starosta doporučil uzavření této smlouvy.
Po vysvětlení dal starosta slovo zastupitelům, kteří se přiklonili k podpisu smlouvy.
O schválení Rámcové smlouvy a pověření starosty podpisem smlouvy bylo potom hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2017. Na položce příjmů je
621.500,- Kč (dotace modrá stuha, změny na položkách dotace zelená stuha). Na položce
výdajů je 446.000,- Kč (smlouva Ekolservis, pozemek svazek obcí, vyhlášení vesnice roku
občerstvení, propagační materiály, opravy na koupališti, nákup fotopastí). Financování bude
- 175.500,- Kč. Po vysvětlení položek bylo o opatření hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

8) na závěr dnešního zasedání seznámil starosta přítomné s připravovaným vyhlášením
Vesnice Libereckého kraje roku 2017, které jako vítězná obec připravujeme. Pro Kruh
to je obrovská čest, že jsme dokázali dojít až sem. Sám si toho nesmírně váží a poděkoval
všem, kteří pro tento titul cokoliv udělali. Samozřejmě pozval všechny 16. srpna na Tuláčkův
statek, kde se bude slavnostní vyhlášení konat

Diskuze:
Starosta - Nejbližší akce 12.8. Posezení pod lípou
- 16.8. vyhlášení Vesnice roku od 14 hodin na statku
- V neděli 3.9. v 8 hodin státní komise
Petr Albrecht st. – oslovit spolky v obci, aby pomohli uklidit chodníky před vyhlášením VR

