Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne 20.1. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Iva Horáčková, Ondřej Šír, Štěpán Dejmek
Jindřich Vancl, Jiří Sedláček

4 občané
Zasedání bylo: zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 19,30 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je
přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu určeni: Štěpán Dejmek, Ladislav Pršala
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5//2015
4/ Projednání schválení pokácení stromů na p.p.č. 188/5 trvalý travní porost a 1011/2
ostatní plocha, obě v majetku obce Kruh
5/ Projednání schválení dodatku č.6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Kruh, okres Semily
6/ Projednání návrhu Nařízení 1/2016 – stanovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje
7/ Projednání návrhu na pořízení Změny č.2 Územního plánu Kruh
8/ Projednání podání žádosti o zajištění pořízení Změny č.2 Územního plánu Kruh a určení
spolupracující osoby s pořizovatelem územního plánu
9/ Projednání možnosti navýšení odměn zastupitelů
10/ Diskuse
11/ Závěr
1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. Jiné návrhy nebyly a o programu
bylo hlasováno.
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2/ kontrolu plnění usnesení veřejného zasedání z 24.11.2015 provedl starosta. OZV o místním
poplatku za nakládání s odpady byla vyvěšena, finanční dluh sokolu může být odpuštěn,
sokolovna je už v majetku obce Kruh, ostatní úkoly jsou průběžně plněny.

3) zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.5/2015, které na základě
usnesení z posledního zasedání provedl starosta. Na položce příjmů je dotace na zalesnění,
na položce výdajů větší náklady na práce v lese, vyšší bankovní poplatky a nižší náklady
na služby. Příjmy 36.400,- Kč, výdaje 0,- Kč, Financování - 36.400,- Kč.
4) na posledním zasedání obec požádala obecní úřad o povolení pokácení stromů
na p.p.č. 188/5 trvalý travní porost a 1011/2 ostatní plocha. Teď musí povolení
schválit. K návrhu nebyly žádné dotazy a o povolení pokácení bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) podle nového občanského zákoníku musí být u názvu organizace i dodatek o právní formě
právnické osoby, tj. příspěvková organizace. Zřizovatel, v našem případě obec Kruh musí
schválit dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy o změně názvu. Název Mateřská
škola Kruh, okres Semily se schválením dodatku zřizovací listiny č.6 změní na Mateřská
škola Kruh, příspěvková organizace.
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) na základě stížností a připomínek občanů na „nekalé“ praktiky prodejců zboží a jejich
obtěžování navrhl starosta projednat nařízení, které stanovuje zákaz podomního
a pochůzkového prodeje v naší obci. Ke stejnému nařízení postupně přistupují i okolní
obce. Zastupitelé neměli k návrhu Nařízení č.1/2016 žádné připomínky a bylo o něm
hlasováno
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) pro možnost provádět nějaká opatření ze strany obce proti stávajícímu Územnímu
plánu Kruh musíme podat žádost na stavební úřad na odbor územního plánování, který je
jeho zřizovatelem, na posouzení možnosti k jeho změně a vše řádně podložit důvody, proč
tomu tak chceme. V případě obce by to muselo být pro možnost vybudování
protipovodňových opatření v jejím intravilánu i mimo něj (např. poldr za hřištěm – okolo
p.p.č.1035/1) a také třeba pro změnu kultury pozemku za sokolovnou patřícímu
v současnosti Pozemkovému úřadu. Pokud se změní kultura v ÚP na zeleň, tak se nabízí
možnost dostat parcelu zadarmo, pokud zůstane jako manipulační plocha, tak nám ji PÚ
„přednostně“ prodá za cenu obvyklou v místě. Kolik to však je nikdo samozřejmě neřekne.
Parcela je od asfaltové cesty za sokolovnou (spíše i pod ní) ke schovanému zatrubnění
potoka. Je to 538 m2 a v případě koupě by to byla velká položka. Změna ÚP samozřejmě
taky něco stojí, je ale možnost se spojit s jiným zájemcem, a cenu rozdělit zájem o změnu
má Vl. Řehák st. – přidat parcelu nad nima do louky a taky P.Janata okolo jejich domu,
tedy spíše před kravínem), může nám to však ale i „ublížit“ a nebude žádná změna. Oba
jmenovaní o tom vědí, zatím se neozvali. Obci půjde hlavně o protipovodňová opatření a
změnu kultury pozemku za sokolovnou. Pro další jednání musí zastupitelstvo schválit
podle § 6, odst. (5), písm. a) Stavebního zákona pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Kruh, která bude obsahovat řešení následujících požadavků: možnost provádění a budování
protipovodňových opatření v území a změnu funkčního využití p.p.č. 173/2 jeko zeleň.
Po vysvětlení bylo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kruh hlasováno.

(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
8) zastupitelstvo musí také pro změnu územního plánu podat žádost podle § 6, odst. (6), písm.
b) Stavebního zákona o zajištění pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kruh a také musí
určit ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5), písm. f) ve vazbě na § 47 odst. (1) a (4), § 49 odst.
(1) a § 51 odst. (1) Stavebního zákona spolupracující osobu s pořizovatelem územního
plánu. Starosta navrhl, že obecní úřad bude zastupovat on. Jiný návrh nebyl a bylo tedy
hlasováno společně o podání žádosti podle zmíněného zákona o podání žádosti o zajištění
pořízení změny č.2 Územního plánu Kruh a o určení spolupracující osoby s pořizovatelem
územního plánu Kruh, kterým bude starosta obce Jiří Sedláček.
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
9) 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 se uvede jenom do zápisu
a dále se nemusí o projednávaném bodu hlasovat.

Diskuse
starosta - Sokolovna je od 8.1. v majetku obce Kruh, realizace rekonstrukce zatím bez
řešení nakládání s odpadními vodami je při běžném dodržení všech skutečností možná
ještě v tomto roce v období červenec až konec listopadu. 100% jistotu budeme mít ale až
po odsouhlasení dotace na SFŽP a tady se může objevit první problém, další potom při
odvolání vyloučené firmy po výběrovém řízení. I v tomto případě nastane časový posun.
Co a jak bude? Návrh občana na rekonstrukci sokolovny – nápad to není vůbec špatný,
spíše naopak, bohužel přišel pozdě, respektivě to ani nikoho nemohlo napadnout, dokud
objekt patřil Sokolu. Budovy v majetku obce jsou už mimo školy zateplené a předělané a
teď něco měnit už nejde. Navrhovaná úprava by byla podstatně finančně náročnější, než
budou náklady na sokolovnu.
- Nejbližší akce v Kruhu - 30.1. 106. Hasičský bál, 20.2. 7.Společenský ples,
v březnu divadlo a 9.dubna dětský karneval a taneční zábava
- Kotlíková dotace KULK – bude se opakovat třikrát
- Školení o sestavování rozpočtu v Turnově se zúčastní starosta a členové
finančního výboru L.Pršala a J.Vancl - 23.2. od 9,oo
- Dotaz na zastupitele, kdy příští zasedání. Po dohodě bude 12.února, kde se bude
schvalovat rozpočet a minimálně tři žádosti o dotaci na KULK (životní, POV, hasiči)
- Zastupitelům bude předložen (e-mailem) návrh rozpočtu ke kontrole a v příštím týdnu
bude vyvěšen na úřední desce obce
- Na dotaz zastupitelů, co je nového k budově mlékárny byly podány dostupné
informace. Vše je zatím v řízení.

