Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
25.1. 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
4 občané, 1 host
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 19,55 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Jindřicha Vancla pro
nemoc a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Ivana Horáčková
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, 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 akci Protipovodňová opatření v obci Kruh
4/ Projednání možnosti navýšení odměn zastupitelstva
5/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č.7/2016
6/ Projednání možností návrhu na změnu ÚP Kruh č. 3
7/ Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
8) Informace k aktuálnímu stavu plánované rekonstrukce budovy sokolovny
9/ Diskuse
10/ Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám navrhl přesunutí zprávy o
činnosti kontrolního a finančního výboru na příští zasedání. Další návrhy už nebyly a 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 1.12.2016 provedl starosta
obce. Rozpočtové opatření č.7/2016 bylo provedeno, s položkami bude zastupitelstvo
seznámeno v průběhu zasedání. Stromy jsou téměř pokáceny. Ostatní body jsou průběžně
plněny. Ke svému splnění se chýlí i nejdéle nesplněné usnesení 5/2016, kdy zastupitelstvo
rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Kruh č. 2. Změna po posledním jednání z 5.ledna
nabude právní moci do tří měsíců.

3) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci na akci Protipovodňová
opatření v obci Kruh. Akce bude rozdělena do tří etap, žádost bude podána najednou
s realizací během tří roků. V1.etapě bude záchytná zeď za kabinami, vybudování nátoku do
potrubí potoka, revizní šachty v polovině hřiště, na kraji hřiště, u Zd. Budiny a před bránou
u J. Budiny. Přes cestu budou udělány žlábky a voda bude „hlídána“. Ve 2.etapě se opraví
chodníky (zvednou se obrubníky, plocha chodníků) před sokolovnou až k Řehákovým, okolo
parku za hasičárnou, žlabovky okolo kurtů, vyčistí se trubky od Fr, Žemby a od Řehákových
ze zahrady, opraví se revizní šachty před kurty a u treninkové stěny, opraví se potrubí na
potoce od sokolovny k soutoku a propusti do potoka před kurty. A při 3.etapě oprava soutoku,
oprava zatrubnění za sokolovnou, nátok do trubek. V žádosti pro první rok budou veškeré
projekční náklady, povolení, náklady na podání žádosti a v těch dalších náklady na řízení
a vyúčtování žádosti. Tyto veškeré náklady jsou uznatelné. Náklady za všechny etapy
2.860.000,-. Dotace je až % z uznatelných nákladů. O schválení podání žádosti bylo po
vysvětlení všech náležitostí hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) zastupitelstvu byl předložen materiál, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Starosta podotkl, že v současnosti
nemají zastupitelé v Kruhu odměny ani zdaleka na výši, kterou by mohli mít a dal slovo
ostatním. Zastupitelé se postupně k navýšení vyjádřili a vesměs se shodli, že odměny
nechtějí zvyšovat a tedy že zůstanou na stejné výši. Skutečnost bude uvedena jenom do zápisu
a o projednávaném bodu se dále nemusí hlasovat.
5) zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.7/2016, které na základě
usnesení z posledního zasedání provedl starosta. Na položce příjmů je poskytnutá neinvestiční
dotace z POV KULK na vymalování a obnovu WC v sokolovně a finanční dar na kino,
na položce výdajů jsou chybějící náklady na odpady. Rozpočtové opatření je tedy: Příjmy
285.000,- Kč, výdaje 1.000,- Kč, Financování – 284.000 Kč.
6) starosta vysvětlil zastupitelstvu možnosti, jak provést další změnu Územního plánu Kruh
č. 3. Parcely, navržené do zastavitelného území, se postupně zaplňují novými domy a tak
by stálo za zvážení, podat návrh na další změnu a rozšířit toto území. Největší problém bude
v tom, že obec žádné vhodné parcely nevlastní a k zařazení tak připadají parcely soukromé.
Bylo by třeba vhodné tyto pozemky odkoupit, tady určitě záleží na ceně. Na druhou stranu
by to stálo za zvážení, je tady další šance vesnici rozšířit. Zastupitelé jsou pro rozšíření
zastavitelného území a pověřili starostu dalším jednáním o možné změně.
7) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru p. Ondřej Šír seznámil zastupitele s výsledky kontroly
Kontrolního výboru v roce 2016 a předložil zápisy. Zastupitelé jeho zprávu vzali na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- p. Šír seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo kontrolováno, zda jsou dodržována usnesení
ze zasedání zastupitelstva a bylo konstatováno, že vše je v pořádku.

Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Finančního výboru.
Předseda kontrolního výboru p. Jindřich Vancl je nemocen a tak seznámil zastupitele
s výsledky kontroly Finančního výboru v roce 2016 starosta obce a předložil zápisy.
Zastupitelé jeho zprávu vzali na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo kontrolováno hospodaření, sestaveny návrhy
rozpočtových opatření, dále byly kontrolovány pohledávky z nájmů, poplatky. Na konci roku
2016 byly všechny pohledávky a poplatky uhrazeny. Bylo konstatováno, že vše je v pořádku.
8) starosta seznámil přítomné s aktuální situací ohledně rekonstrukce sokolovny. Od 18.1.
je vypsána výzva na podání nabídek, otvírání obálek bude 7.2. Po vyhodnocení nabídek
a vybrání firmy by se zastupitelstvo mělo sejít a případně schválit podání výzvy
na poskytnutí úvěru na akci. Výzvou se řeší úrok a ten není zase tak vysoký, tak se i můžou
oslovit tři banky a nemusí se dělat výběrové řízení. Návrh na řešení by jsme ale měli řešit až
po vyhodnocení nabídek, ať vidíme, kolik nás to bude stát. Ještě předtím však musíme vyřešit
nový zákon o rozpočtové odpovědnosti, který v pondělí podepsal prezident. Zákon hodně
omezuje podmínky pro úvěr. Vše se musí hodně rychle vyřešit. Pokud by vše bylo tak,
jak je uvedeno ve výzvě, tak by vlastní akce měla začít na začátku dubna, konečné předání
stavby potom 31.10. Zároveň by byly jedním dodavatelem realizovány tři zakázky. 1. Snížení
energetické náročnosti budovy podpořené z OPŽP, 2. Obnova vnitřních prostor sokolovny
(WC, chodby, výmalba) podpořené z POV KULK a 3. Obnova zařízení sprch a šaten
v tělocvičně, která bude spolufinancována prostředky poskytnutými za ocenění Modrou
stuhou z MMR. Jestli však akci nebudeme realizovat, tak přijdeme o dotaci z KULK z POV
a o polovinu dotace za modrou stuhu z MMR. Na zjištění podrobností se pracuje, v pondělí
je jednání v KB v Jilemnici. Každopádně to je pro obec hodně velké omezení a starosta
se zatím nemůže k situaci momentálně nijak vyjádřit. Vše je moc aktuální a čerstvé. Proto
zatím pokračujeme podle dosud začatého a uzavřených smluv. Zakázku můžeme před
podepsáním smlouvy s firmou, která podá nejlepší nabídku vždy zrušit bez hrozby
jakýchkoliv sankcí.
Diskuse:
starosta – nejbližší akce: 4.2. 107. Hasičský bál, 18.2. 8. Společenský ples, 4.3. divadlo
Dědictví Sokol Roprachtice, 25.3. dětský karneval a taneční zábava s Koneckonců a Realitou
-výzva MŽP na čističky pro lokality, kde není možné ve výhledu vybudovat kanalizaci po
celém katastru s napojením do centrální ČOV. Je to docela královská nabídka pro občany,
která se už nemusí nikdy opakovat. V obci v současnosti už máme docela velké množství
ČOV ( 50 ) a bude možná problém i splnit podmínky výzvy. Jednou z nich je zapojení
minimálně 30% k trvalému pobytu přihlášených občanů. Dotace bude poskytována ve výši až
80%, kde jsou uznatelné i náklady na projektové a stavební práce. Žádost musí podat v našem
případě obec. Výzva pro podání žádostí je do 30.11., vlastní realizace potom do konce roku
2020. Co se bude dít potom si můžeme jenom domýšlet. Občané, kteří nemají u svých
nemovitostí ČOV, byly obesláni nabídkou k zapojení do projektu a uvidíme, jak se k tomu
postaví. Budou osloveni i občané, kteří mají instalován pro čištění odpadních vod filtr,
ti však současnou legislativu neporušují. Uvidíme, jak se k tomu občané postaví.
- aktuální informace k žádosti pana Rosáka na odkup pozemek. V pátek podvečer
je naplánována schůzka
- žádosti o dotaci za modrou i zelenou stuhu byly podány, teď čekáme a ještě
asi chvíli čekat budeme (duben, možná i květen) na jejich schválení. Źádost za
zelenou stuhu byla tento týden akceptována.

-

-

připomínky k návrhu rozpočtu – oprava kanalizace letos určitě ne, filtr
u hospody až podle aktuální situace – PRVKUK, dotace na čističky, škola
projekt do rozpočtu návrh zatím spíše ne, cyklostezka projekt ano, alarm nebo
zajištění dveří na obci se vloni neudělalo, návrh letos, běžecké tratě, do rozpočtu
zařit náklady na vše, co by se mělo udělat z dotací za modrou i zelenou stuhu.
zájem o koupaliště zatím nikdo neprojevil, záměr bude prodloužen a pokusíme
se jednat i osobně
pozemková parcela po letadlu 1006/10 je převedena do majetku obce, výzva
zastupitelům, aby popřemýšleli a navrhli, jak ji dále využít. Nic na nás netlačí
dotaz, jestli chceme (potřebujeme) letecké snímky, většinou negativní reakce
rozpočet bude se započítáním nákladů na obnovu WC, sprch a dalšího záporný.
Příjem za dřevo teď několik let nebude, musíme opatrně a pokud to bude možné,
tak realizovat většinu navržených akcí jenom s dotací.

Miroslav Morávek – dotaz na možnosti na aktuální možnosti realizace vodovodu a kanalizace
s čistírnou. V současnosti obec provádí akce stejně, jako tomu bylo v minulosti. To znamená,
aby byly vidět. Je si vědom, že v zastupitelstvu taky byl a že proto nic neudělal. Trvá však
na tom, aby se tímto problémem začala obec vážně zabývat. Stejně tak i kanalizací a ne
nabízet lidem dotaci státu na ně, kterou by zaštítila obec.
starosta – po nástupu do funkce před 6 roky oslovil hodně spoluobčanů na téma vodovod
a většinou se setkal s pozitivní reakcí, horší to už bylo s užíváním vody z něho. Odběratel
by ji používal jenom na pití, na ostatní už tu svoji ze studny. Obec potřebuje zpět nějaké
finanční prostředky na údržbu, která není malá. Na kanalizaci tady už byl projekt a obec
do akce i přesto nešla. Občané mají u nemovitostí už v hodně případech svůj vrt nebo ČOV
a k užívání sítí by se nikdy nepřipojili. Je to určitě velký problém a jsme si vědomi, že je
potřeba s tím něco dělat.
místostarosta- potvrdil slova o zájmu občanů o vodovod s tím, že budou ale využívat vodu
svoji a na vodovod se připojí, až ji nebudou mít
Ondřej Šír – návrh na zpracování studie na vodovod i kanalizace
Miroslav Morávek – dotaz na možné rozšíření veřejného osvětlení na cestě k rybníku
starosta – dojde k němu, až se bude realizovat VO nad statkem. Lampy měly být okolo cesty
po 80 metrech, smyčky na kabelu jsou pro ně připraveny, občané je však nechtěli. Proto jsou
tak, jak jsou.
místostarosta – potvrzení předchozích slov

