Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
21.4. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jaromír Buchar, Jindřich Vancl, Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 18,50 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Štěpána Dejmka
pro pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Jindřich Vancl a Ladislav Pršala
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, 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 na zahájení řízení o stanovení Obecně závazné vyhlášky o regulaci
hlučných činností v obci Kruh na základě podnětu občana
4/ Projednání výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytnutí dlouhodobého
úvěru na akci Kruh, sokolovna – zlepšení tepelně – technických parametrů obvodových
konstrukcí“
5/ Projednání pověření starosty podepsáním smlouvy o úvěru s vítěznou firmou z výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Poskytnutí dlouhodobého úvěru na akci Kruh, sokolovna –
zlepšení tepelně – technických parametrů obvodových konstrukcí“
6/ Diskuse
7/ Závěr

1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, upozornil zastupitele, že v případě
souhlasu s pověřením starosty k podpisu smlouvy o úvěru musíme schválit rozpočtové
opatření 2/2017. Další jiné návrhy už nebyly a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 10.4.2017 provedl starosta
obce. Žádost o dotaci na KÚLK z POV byla podána, žádost o bezúplatný převod p.p.č. 173/2
je na SPÚ také podána. Zpracování Technicko – ekonomické studie na vybudování vodovodu
a kanalizace je objednáno.
3) Na obecní úřad přišel písemný podnět k projednání vyhlášky o regulaci hlučných činností
v neděli. Starosta s ním seznámil zastupitele a dal jim prostor k vyjádření. O problému
proběhla větší diskuze. Zastupitelé většinou nejsou pro schválení podobné vyhlášky. Starosta
sám s touto vyhláškou nesouhlasí, bohužel vše je jenom o lidech. Někdy se sejdou okolnosti,
že prostě musíte být hluční, někdy je to opravdu zcela zbytečné. Nedokáže si představit,
jak by se dodržovala např. v době žní. Starosta potom navrhl, že tuto připomínku může
prezentovat i v obecním rozhlasu a snad to některé spoluobčany k něčemu přiměje. Dále
starosta požádá Odbor kontroly Ministerstva vnitra o pomoc. Problém potom můžeme
prezentovat přímo do každé nemovitosti malým letáčkem. O návrhu na zahájení řízení
o stanovení Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností bylo potom hlasováno.
(hlasování: pro: / 0 / proti: / 6 : 0 : 0 / Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček,
zdržel se: 0)
4) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou hodnotící komise, která posuzovala
a vyhodnotila došlé nabídky na veřejnou zakázku „Poskytnutí dlouhodobého úvěru na akci
Kruh, sokolovna – zlepšení tepelně – technických parametrů obvodových konstrukcí“.
V určeném termínu byly předloženy nabídky od Českomoravské záruční a rozvojové banky
a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ:44848943, DIČ:CZ44848943, České spořitelny
a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 a Komerční banky a.s., Na Příkopě
33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, DIČ: CZ45317054. Výzva byla pro dvě varianty úroku
z úvěru a to pro pevnou a pohyblivou sazbu. Hodnotící komise doporučuje zadavateli, tedy
obci Kruh, aby raději přistoupila na variantu pevné sazby. Pohyblivá je trochu nečitelná
a úrok může vystoupat daleko nad hodnotu pevné sazby. Starosta dal potom slovo
zastupitelům, aby se vyjádřili ke zprávě. Žádné další dotazy nebyly.

5) Starosta potom požádal zastupitelstvo o schválení uzavření smlouvy o poskytnutí
dlouhodobého úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. na akci „Kruh,
sokolovna - zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí“, jejíž součástí
je i akce „Kruh, sokolovna - drobné stavební úpravy“, která je podpořená z jiných dotačních
fondů. Po vysvětlení dotazů a po sdělení stanovisek jednotlivých zastupitelů přítomným bylo
potom o schválení uzavření smlouvy o dílo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
a.s., o výběru nejvhodnější nabídky, o pořadí hodnocení nabídek a současně i o pověření
starosty podepsáním smlouvy po uplynutí 15 dnů pro podání námitek a předložení dokumentů
dle zákona o zadávání veřejných zakázek vítěznou firmou hlasováno.

(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)

6) Protože zastupitelstvo schválilo předchozí body starosta předložil zastupitelům návrh
na rozpočtové opatření č.2/2017, v návrhu je na položce výdajů zpracování studie na vodovod
a kanalizaci v obci, vyšší náklady na opravu koupaliště, na položce příjmů potom schválený
dlouhodobý úvěr. Rozpočtové opatření je tedy navrženo takto: Přijatý dlouhodobý úvěr:
10.000.000,- Kč, výdaje 179.000,- Kč, financování – 9.821.000,- Kč.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze:
Starosta -

dnes beseda s Ivanem Brezinou – Indie, 22. – 23.4. šrot
skládka, 24. – 25.4. sbírka ošacení ČČK, 30.4. čarodějnice, pokud to dovolí
počasí
Byla poslána přihláška do VR
Na odbor dopravy byla dána další žádost o řešení sjízdnosti cesty k rybníku.
Tentokrát omezená rychlost na 30 km, 3,5 t max. tonáž a dodatková cedule
dopravní obsluze vjezd povolen
Na začátek vesnice povoleny cedule Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

