Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
20.7. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Jindřich Vancl, Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jiří Sedláček
4 občané, 1 host
Zasedání bylo: zahájeno v 17,00
ukončeno v 18,10

hodin
hodin

zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ivanu Horáčkovou a
Štěpána Dejmka z důvodu dovolené a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo
zasedání usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Jindřich Vancl
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: 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 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 rozpočtového opatření č.3/2016
5/ Projednání podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
z Lesnického fondu Libereckého kraje
6) Projednání podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
podle novely Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. z Ministerstva zemědělství
7/ Informace o soutěži Vesnice roku Libereckého kraje 2016
8/ Diskuse
9/ 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: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 23.5.2016 provedl starosta
obce. Usnesení jsou průběžně plněna

3) zastupitelstvu byl předložen návrh směnné smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem a
Obcí Kruh na p.p.č. 1006/10. Starosta přítomné seznámil s aktuálním návrhem a hlavně s tím,
že to obec bude stát nemalé finanční prostředky. Je na zvážení zastupitelstva, jestli zmíněnou
parcelu obec chce a co se s potom může stát. Starosta dohodl se Státním pozemkovým úřadem
prodloužení termínu pro podepsání směnné smlouvy až do konce září. Pokud budeme parcelu
chtít do svého vlastnictví, tak stačí odsouhlasit znění směnné smlouvy a podepsat ji.
V případě, že budeme chtít pozemky dále prodat, tak musíme zjistit, jak to potom bude
s platbou DPH. V případě, že ano, tak by se cena parcely potom podstatně zvýšila. I proto se
zastupitelstvo dohodlo, že rozhodnutí odloží na příští zasedání, kdy bude vše jasné
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č.3/2016, ve kterém jsou na položce
příjmů přidělené dotace pro hasiče, dodatečná dotace z OPŽP na hostinec a vyšší příjmy
z nájmů, na položce výdajů vyšší náklady na rozbory vody, větší spotřeba barev na dětské
hřiště, náklady na pohoštění při VR, přesuny na položkách. Financování je tedy záporné,
náklady pro obec se v rozpočtu sníží. Příjmy 187.482,19,- Kč, Výdaje -571.000,00,- Kč,
Financování -758.482,19 Kč. Po vysvětlení bylo o opatření hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Lesnického
fondu Libereckého kraje na příspěvek na hospodaření v lesích. Jedná se o příspěvek na
zalesnění na tzv. meliorační zpevňující dřeviny, v našem případě je to momentálně buk a jedle
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích podle novely Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. z Ministerstva
zemědělství. Jedná se o plánované prořezávky v obecních lesích. Nejdříve se musíme
zaregistrovat a potom do konce srpna podat žádost o příspěvek
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) starosta informoval přítomné o průběhu návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku
Libereckého kraje 2016. Společnou vzájemnou prezentací jsme pro letošní rok obdrželi
modrou stuhu za společenský život, která je dotována snad 300.000 ,- Kč
Diskuze:
starosta:

- příští zasedání po prázdninách ve 36. týdnu, případně podle potřeby
- akce v Kruhu 30.7. turnaj 63.ročník,13.8. posezení pod lípou, 27. 8.
snad divadlo a táborák na hřišti
- v poslední době zvýšený výskyt kůrovce v obecních lesích a nejen v nich

