Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
19.9. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ivana Horáčková, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl,
Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
4 občané, 1 host
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00
ukončeno v 19,10

hodin
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: Ondřej Šír a Ivana Horáčková
(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 návrhu směnné smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí
Kruh na p.p.č. 1006/10 v k.ú. Kruh a obci Kruh
4/ Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na odbornou přípravu jednotek SDH obcí
z dotačního programu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
5) Projednání podání žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky
na projekt Obnova a výsadba zeleně a pořízení mobiliáře v obci Kruh
6) Projednání návrhu řešení technologie pro zachování provozu kina v obci
7) Projednání rozpočtového opatření č.4/2016
8/ Diskuse
9/ Závěr

1) 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: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.7.2016 provedl starosta
obce. Termín podepsání směnné smlouvy je prodloužen, více v programu zasedání. Žádosti
o dotace byly podány

3) Zastupitelstvu bylo seznámeno s aktuálním staven převodu pozemku p.p.č.1006/10. Od
1.11. tohoto roku vejde v platnost Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, která osvobozuje ÚSC (územně samosprávné celky = obce) od této
daně. V našem případě to je u zmíněné parcely téměř 10.500,- Kč. Starosta podal na Státní
pozemkový úřad žádost o prodloužení termínu splatnosti a to se také stalo. Vyjádřit se
musíme do 15.12. tohoto roku. Obec se může vzdát práva na pozemek nebo může za něj
zaplatit a ponechat si ho ve svém majetku, resp. ho potom prodat dál po vyřešení všech
náležitostí, které se při případném prodeji můžou vyskytnout.
Ondřej Šír – souhlasí s koupí pozemku, budeme ho mít pod kontrolou
Jindřich Vancl – souhlas s koupí
Jaromír Buchar – koupit
Štěpán Dejmek - koupit
Jiří Sedláček – projednat schválení podpisu směnné smlouvy až v listopadu, rozhodnutí
o jejím schválení zastupitelstvo už odložilo na minulém zasedání, proto na tomto zasedání
jenom informace ke stávajícímu stavu
4) Zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na odbornou
přípravu jednotek SDH obcí z dotačního programu Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraj. Po vysvětlení, co dotace obsahuje, bylo o podání žádosti hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na projekt Obnova a výsadba zeleně a pořízení
mobiliáře v obci Kruh. Jedná se o prostředky, které obec získala v rámci soutěže Vesnice roku
Libereckého kraje 2015 za Zelenou stuhu.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) zastupitelstvo i přítomní občané byli po delší době seznámeni se situací ohledně místního
kina. Na stole jsou dvě varianty. Jedna je kino digitalizovat za cca 1.500.000,- Kč a ta druhá
je zakoupit technologii, která by alespoň trochu splňovala požadavky. Návrh řešení – v kině je
momentálně nainstalován projektor, který by alespoň částečně splňoval to, o čem jsme se
bavili, že by bylo únosné proti koupi zařízení na digitalizaci kina (cena okolo 1.500.000,- Kč).
Projektor instalovala a odzkoušela firma za 17.800,- Kč – to musíme zaplatit (a potom třeba
i odinstalování ve stejné výši).
Ceny:
Projektor ...................................................................... 200.000,- Kč
Musí se koupit:
Projekční lampa USHIO DXL-20N3............................ 24.680,- Kč
Sada prachových filtrů NEC NC1200.......................... 8.840,- Kč
Prozvučné projekční plátno Harkness Matt Plus MP ... 41.700,- Kč
Instalace včetně dopravy ............................................... 17.800,- Kč – hotovo
Konečná instalace a nastavení diaprojektoru ................
Celkem: 293.020,- Kč + 61.534,- Kč DPH = 374.372,- Kč
Návrh řešení vznikl po několika jednáních a vyhodnocení možností. Projektor je odzkoušený
a projekce potřebuje už „jenom“ to, co je uvedené výše. Mluvíme o tom už dlouho a pokud
se bude dělat něco se sokolovnou, tak v případě, že chceme kino zachovat, do něčeho
už konečně jít. 360.000,- je někde jinde než 1.500.000,- . Samozřejmě když kino znovu
rozjedeme, tak není potřeba promítat dvakrát týdně a provoz by se musel rozumně upravit.
Ondřej Šír – vzhledem ke svým zkušenostem s kinem v Semilech vysvětlil všem přítomným,
co to bude obnášet, jaká jsou rizika.
Jaromír Buchar – při takových nákladech souhlasí se zakoupením technologie
Štěpán Dejmek – za těchto podmínek do koupě jít
Ladislav Pršala – dotaz jak dlouho projektor vydrží
Ondřej Šír – nelze přesně říct
Jindřich Vancl – souhlasí s pořízením
Ivana Horáčková – věří Ondrovi a návrh podpoří
Jiří Sedláček – při porovnání cen s původním návrhem je pro zakoupení technologie a hlavně
pro zachování kina. Samozřejmě je potřebné promítat s rozumem a podle zájmu.
Přítomní občané se k problému moc nevyjadřovali a tak bylo o zakoupení technologie
hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

7) zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.4/2016. Na položce výdajů je finanční
dar na plechový zahradní domek, dlažbu a obrubníky pro TK Kruh 26000,- Kč, výdaje na
obnovu vybavení kina 377.000,- Kč a výdaje servis programy Gordic 10.000,.-, příjmy
nejsou: Příjmy 0,- Kč, Výdaje 413.000,- Kč, Financování 413.000,- Kč. Po vysvětlení bylo
o opatření hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze:
starosta: - nejbližší akce v Kruhu. 22.9. prezentace představení vesnice v rámci soutěže VR,
23.9. ČČK zájezd Zaječí, 24.9. Taneční zábava Koneckonců a Člověče nezlob se
OZV noční klid – není předepsána zákonem, ty jsou jasně dané. Noční klid je od 22,oo do
6,oo. Kdybychom napsali do vyhlášky akce, při kterých by byl noční klid upraven, tak
všichni, kteří by potom měli jakoukoliv, např. rodinnou oslavu, trvající přes 22 hodinu, tak by
ten den museli mít dopředu ve schválené OZV. To samé by platilo i pro zaběhlé akce, jako
jsou třeba bály, zábavy, čarodějnice apod. Pokud obec OZV nemá, tak zůstává vše při
současném stavu a dodržování zákonů.
Koupaliště – množí se stížnosti, respektivě připomínky k současnému stavu na koupališti.
Je připomínán pořádek a vůbec celá obsluha o péče o návštěvníky. Správce se určitě stará
o trávu a o stav vody, už ne o ostatní. Není tu moc přítomen a personál, který v areálu je,
dobře nefunguje. Je nutné brát na zřetel stav a zařízení objektu, které je staré a nic moc
nesplňuje. Prostor je ale ve středu obce a tedy na očích všem. Koupaliště protéká, za 4 dny
pokles vody o 8 cm. Ve středu proběhne schůzka s nájemcem o dalším užívání, potom se
bude řešit další
Opravy silnic – díry, padající krajnice a nájezdy do místních komunikací jsou podle možností
opraveny, ještě má obec slíben postřik emulzí se štěrkem (Turbo). Věřit tomu budeme, až to
bude hotové. Turbem jsou opraveny i výtluky a praskliny na cestě na hrázi rybníka
Ondřej Šír – znovu oživit téma vlakové zastávky za družstvem
Jiří Sedláček – ve čtvrtek bude mluvit s panem Blažkem z Korid Liberec
Petr Albrecht – dotaz, komu patří přístřešek u hasičárny
- na dětském hřišti je potřeba vyměnit stojan na kola
- nelíbí se mu, jak je zacházeno s opraveným majetkem na koupališti

