Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne 1.12.
2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl,
Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
5 občanů
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 17,50 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, a konstatoval, že je přítomno
tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Jindřich Vancl a Ondřej Šír
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, 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 rozpočtového opatření č. 6/2016
4/ Projednání rozpočtového provizoria na1.čtvrtletí 2017
5/ Projednání pověření starosty provedením rozpočtového opatření č. 7/2016 v případě
mimořádných změn v prosinci 2016
6/ Diskuse
7/ Závěr
11) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval k případnému doplnění.
Další návrhy už nebyly a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 31.10.2016 provedl starosta
obce. Směnná smlouva se Státním pozemkovým úřadem je podepsána, žádost o dotaci na
MMR, stejně jako na MŽP se připravují. Vytyčení p.p.č. 1187 zatím žadatel nezajistil, proto
budeme řešit až po dodání potřebných podkladů. Žádost o pokácení stromů budeme řešit dnes.

3) zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č.6/2016, kde je na položce příjmů
13.227,- Kč. Obci byla přidělena dotace pro JSDHO a výchovu lesních porostů. Na položce
výdajů 58.245,- Kč. Pro zajištění podání žádostí o dotaci na MŽP a MMR byla uzavřena
Příkazní smlouva s firmou IWWA z Kroměříže. Příjmy 13.227,- Kč, výdaje 58.245,- Kč,
financování 44.918,- Kč. Po vysvětlení jednotlivých položek bylo o opatření hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2017. Do schválení
rozpočtu na uvedený rok jsou provizoriem kryty nejnutnější provozní výdaje, povinnosti
vyplývající ze smluv a obecně závazných předpisů a polovina příspěvku MŠ na rok 2017.
O provizoriu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) zastupitelstvo pověřilo starostu provedením rozpočtového opatření č. 7/2016
v případě mimořádných změn do konce roku 2016 s tím, že o nich bude informováno
na 1. zasedání v roce 2017
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) Zastupitelstvu byl předložen návrh rozhodnutí o povolení kácení stromů na základě žádosti
z 28.11.2016. V návrhu je popsáno místní šetření a podmínky, za jakých se povolení vydává.
Vše je v souladu s připravovanou obnovou další zeleně v obci.
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Diskuse:
Starosta – pozvánka 7.1. na divadlo Lakomá Barka
- CCS nabídka na slevy na dvou pumpách na benzin. Vzhledem k celkem nízké
spotřebě za měsíc by byla úspora malá
- Na prvním zasedání v Novém roce podají zprávu o činnosti kontrolního
a finančního výboru jejich předsedové
- poděkování zastupitelům za práci pro obec
- přání všem přítomným do nového roku

