Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
23.5. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl, Ladislav Pršala,
Ondřej Šír, Jiří Sedláček
1 občan
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00
ukončeno v 17,50

hodin
hodin

zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ivanu Horáčkovou
z rodinných důvodů a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Jindřich Vancl
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Dejmek, Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání Závěrečného účtu obce Kruh za rok 2015
4/ Projednání Účetní závěrky obce Kruh za rok 2015
5/ Projednání Účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ za rok 2015
6/ Projednání rozpočtového opatření č.2/2016
7/ Diskuse
8/ Závěr

1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval k případnému doplnění.

Další návrhy už nebyly a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Dejmek, Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 5.5.2016 provedl starosta
obce. Vše se týkalo rekonstrukce sokolovny, schválené body budou postupně realizovány
3) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za období 2015
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 7. do 25.5.2016. Závěrečný účet může být schválen bez výhrad.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2015. Podrobnosti vysvětlila
účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky opět
bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka MŠ za rok 2015. Podrobnosti vysvětlila
znovu účetní a o schválení bez výhrad bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č.2/2016, ve kterém je přesun na
položkách týkající se vyvezení kontejneru u hřbitova, oprava čerpadla na koupališti, dohoda o
sestavení požárních směrnic v sokolovně a nákup auta včetně nutných oprav. Příjmy: 0 Kč,
Výdaje 112.000,- Kč, Financování: 112.000,- Kč. Po vysvětlení bylo o opatření hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Diskuze:
Starosta: -

příští zasedání, pokud to bude nutné a nic se nezmění navrženo na pondělí 20.6.
- obnova zeleně v obci: druhá část – cesta od obecního úřadu, zeleň ve školce, na
dětském hřišti, na hřbitově. Musí se porazit stromy před úřadem (třešeň, smrk,
lípa) a v zahradě (jasany, javory, keře)
- podána žádost k dopravnímu značení na odbor dopravy ohledně cesty k rybníku,
návrh obytná zóna. Omezení rychlosti na 30 km není nejlepší nápad a zákaz
vjezdu a dodatkovou tabulkou např. dopravní obsluze vjezd povolen udělá
problémy Krakonošovu zahradnictví, takže také špatně. Zůstává jediná možnost,
instalovat značky obytná zóna, kde zákon jasně nařizuje maximální rychlost 20
km/hod. Jak se to bude dodržovat ukáže čas. Potom musí pomoci policie. Jsou
potřeba 4 značky a neomezí to v lokalitě žijící občany ani návštěvníky
zahradnictví a zajišťovatele služeb, jako popeláře, zdravotníky a podobně
- dobrý výhled k poskytnutí dotace 3x hasiči 46.000,- (schválila Rada), dnes
v programu zastupitelstva KULK
- informace z výboru POV, výbor podpořil žádost na sokolovnu 300.000,- Kč
- hodnotící komise VR 9.6. 8,oo
- v poslední době zvýšený výskyt kůrovce v obecních lesích
Ondřej Šír - podchytit podklady k historii obce os Ivana Breziny a určitě se podílet, na jejich
publikaci
Štěpán Dejmek – opravit kanál před sokolovnou nebo alespoň nějak zajistit
Jaromír Buchar – Kruh slaví 630 let od první zmínky

