Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
21.4. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl,
Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
3 občané
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 20,50 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ondřeje Šíra pro
pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ivana Horáčková a Štěpán Dejmek
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z programu obnovy venkova
4/ Projednání souhlasu zastupitelstva s bezúplatným převodem p.p.č. 173/2 do vlastnictví
obce
5/ Projednání možnosti využití pozemkových parcel číslo 1006/10 a 1006/1
6/ Projednání možnosti zadání zpracování technicko-ekonomické studie pro vybudování
vodovodu a kanalizace v obci
7/ Projednání Závěrečného účtu obce Kruh za rok 2016
8/ Projednání Účetní závěrky obce Kruh za rok 2016
9/ Projednání Účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ za rok 2016
10/ Projednání rozpočtového opatření č. 1/2017
11/ Diskuse
12/ Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, jiné návrhy už nebyly
a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 22.2.2017 provedl starosta
obce. Rozpočet obce byl po schválení vyvěšen, stejně tak vydání změny č. 2 Územního plánu
Kruh. Smlouva se Syban s.r.o. byla podepsána, výzva na podání nabídek o úvěr byla
vyhlášena
3) Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výzvu na podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova. I když budeme mít problém dotaci získat a to i vzhledem k faktu, že jsme
v posledních třech letech prostředky z programu čerpali, tak bychom žádost měli určitě zkusit.
Je možné žádat na opravu chodníku v parku a na opravu místních komunikací. Obec zbytek
nákladů dofinancuje z vlastních zdrojů. O podání žádosti bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Změna č. 2 Územního plánu Kruh nabyla právní moci a teď musíme pokračovat v dalších
krocích, jak pozemkovou parcelu číslo 173/2 ostatní plocha získat do svého vlastnictví.
Nejdříve musí zastupitelstvo souhlasit s bezúplatným převodem do vlastnictví obce a vše
musí projít na veřejném zasedání usnesením. Proti samozřejmě není nikdo o souhlasu bylo
hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
5) V loňském roce směnila za úhradu obec se Státním pozemkovým úřadem pozemkovou
parcelu č. 1006/10. Na zmíněné parcele je možnost postavit rodinný dům, je vedle silnice
i místní komunikace, ve středu obce. Starosta navrhl tyto možnosti k dalšímu řízení, co
s pozemkem. 1. parcelu prodat tak, jak je, ale s podmínkou, že si kupec musí zároveň koupit
i parcelu číslo 1006/1, která s ní sousedí a pro obec je svojí velikostí potom k ničemu
2. nechat geodeticky parcely zaměřit tak, aby velikostí splňovaly podmínky ÚP Kruh
pro stavbu dvou nemovitosti a prodat potom každou zvlášť. Tato varianta je pro případné
kupce cenově asi nejzajímavější. 3. Parcely si nechat ve svém vlastnictví a dál se o ně starat
tak, jako se o ně staráme doposud. Sám se přiklonil pro variantu 2. Potom požádal o vyjádření
přítomné zastupitele i občany.
Zastupitelstvo se víceméně shodlo na druhé variantě a pověřilo starostu, aby nechal pozemky
podle návrhu 2. geodeticky rozparcelovat a až bude vše katastrálně připraveno, tak musíme
schválit vyvěšení Záměru obce k prodeji nově vzniklých pozemků pro stavbu rodinných
domů, ale s podmínkou, že tam do tří let od koupě bude nová nemovitost stát. Pokud ne, tak je
majitel povinen parcelu obci za podmínek, za kterých ji koupil, prodat zpět.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
6) Zastupitelstvu byla předložena nabídka na zpracování technicko-ekonomické studie
pro vybudování vodovodu a kanalizace. Upozornil přítomné na skutečnost, že obec
v současnosti i vzhledem k aktuálním dotačním podmínkám a probíhající rekonstrukci
sokolovny na realizaci podobných akcí nebude mít prostředky. Nevidí však důvod nemít
v ruce nějakou studii, jak by to asi mohlo vypadat. Někdy se už začít s něčím musí a ne jenom
o potřebě zmíněných zařízení jenom mluvit. Poznamenal však, že toto v Kruhu už dávno

mohlo, respektive mělo být. Potom dal slovo zastupitelům a přítomným. O schválení
zpracování studie bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
7) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za rok 2016
společně s výsledkem přezkoumání hospodaření ve výše uvedeném období Krajským
úřadem Libereckého kraje. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Dotazy zodpověděla účetní. Návrh závěrečného účtu obce Kruh byl vyvěšen na úřední
desce od 24. března do 7. dubna 2016. Závěrečný účet může být schválen bez výhrad.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
8) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2016. Podrobnosti vysvětlila
znovu účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky
bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
9) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka Příspěvkové organizace Mateřská škola
Kruh za rok 2016. Podrobnosti vysvětlila účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už
nebyly, o schválení účetní závěrky opět bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
10) Zastupitelstvo musí schválit převod zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Kruh
za rok 2016 do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. Převod byl
zastupitelstvu vysvětlen účetní. O převodu zisku bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
11) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2017. Na položce příjmů jsou
dotace z KULK na hospodaření v lesích, dotace z MŽP na zateplení sokolovny, dotace z MŽP
za Zelenou stuhu v rámci soutěže VR, na položce výdajů potom náklady na zateplení
sokolovny, které budou z dotace a z vlastních zdrojů, náklady na drobné stavební úpravy
v sokolovně. Dále potom zvýšené náklady na provoz kina. Rozpočtové opatření je navrženo
takto: příjmy 3.252.593,60 Kč, výdaje 9.698.634,48 Kč, financování 6.446.040,88 Kč .
Po upřesnění položek bylo o rozpočtovém opatření hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 1 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Šír, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: Dejmek)

Diskuze:
starosta -

-

ve čtvrtek 13.4. otvíráme obálky s nabídkami na úvěr, 15.4. 8,35 – 8,45
nebezpečný odpad, 15. - 16.4. kontejnery na velkoobjemový odpad,
19.4. šrot po obci, 21.4. beseda s Ivanem Brezinou – Indie, 22. – 23.4. šrot
skládka, 24. – 25.4. sbírka ošacení ČČK, 30.4. čarodějnice
na MŽP a byla schválena žádost na zelenou stuhu, MMR žádost na modrou stuhu
zaregistrovalo, teď zbývá už jenom rozhodnutí
Petr Albrecht st. uklidil sklad pod šatnou v kině za koks, to jenom kdyby se
někdo ptal
hasiči se sokoly spolu uklidili a vystěhovali vše v sokolovně, zbývá jenom
rozebrat kamna v kině
příští zasedání 21.4.

