Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
12.2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Ladislav Pršala, Ondřej Šír,
Jindřich Vancl, Jiří Sedláček
4 občané
Zasedání bylo: zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,40 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 navrženi: Jindřich Vancl, Ivana Horáčková
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání rozpočtu obce na rok 2016
4/ Projednání podání žádostí o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z Programu Podpora
rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji na nákup věcných a ochranných prostředků
5/ Projednání podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z Programu obnovy
venkova
6/ Projednání podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z Programu Podpora
přírody a krajiny
7/ Projednání OZV 1/2016, požární řád obce
8/ Diskuse
9/ Závěr
1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval k případnému doplnění.
Sám navrhl doplnit program o seznámení přítomných s připravovaným návrhem Korid
Liberec se změnou místa vlakové zastávky v Roztokách u Jilemnice a o podání
žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce. Další návrhy už nebyly a o doplněném
programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.1.2016 provedl starosta
obce. Stromy jsou z části pokáceny, Dodatek č.6 Zřizovací listiny byl se žádostí o změnu
názvu předán na odbor školství na KÚLK, žádost o zajištění pořízení změny ÚP Kruh je
podána na MěÚ v Jilemnici.

3) Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2016. Návrh byl řádně vyvěšen od
25.1.2016 do 12.2.2016. Starosta navrhl doplnit rozpočet o navýšení příspěvku na
bioodpady o 24.000,- Kč a zvýšení členského příspěvku o 5.000,- pro Svazek
obcí Jilemnicko. S doplněním o zvýšení příspěvku nesouhlasil Štěpán Dejmek z důvodu,
že ke kompostování jsme přistoupili i s možností odkládání menších větví a ty momentálně
kompostárny nechtějí z důvodu pomalého rozkladu biomasy. Tím nesplňujeme podmínky
smlouvy. Další problém vidí v tom, že si svoji situaci řeší hlavně města a vesnice jim
potom řeší jejich problémy. Roman Kužel se zeptal, jestli platí možnost zajistit někoho
jiného na seštěpkování větví a odvoz. Starosta potvrdil, že ano. Štěpán Dejmek tuto
variantu odmítl s tím, že budeme muset za službu zaplatit a budou další náklady. Starosta
ověří možnosti a řešení u Svazku a podá brzy informace. K doplnění rozpočtu už nebyly
další námitky, stejně tak i další doplnění jak ze strany zastupitelů, tak i přítomných občanů.
Rozpočet byl navržen jako nevyrovnaný se zapojením přebytku hospodaření z předchozích
let. Příjmy 8.318.520,- Kč , výdaje 8.679.000,- Kč, dofinancování 360.480,- Kč. Součástí
navrženého rozpočtu jsou finanční dary pro ČČK, Sokol, SHČMS, Svaz diabetiků ČR MO
Jilemnice a příspěvek Mateřské škole Kruh, příspěvková organizace, se kterými budou
uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Kruh. Potom bylo
přistoupeno k hlasování o doplněném rozpočtu.
(hlasování: / 6 : 1 : 0 / pro: Horáčková, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: Dejmek - zvýšení příspěvku na kompostování, zdržel se: 0)
4) Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil s předstihem k předchozím rokům výzvy na
podání žádosti o dotaci z jeho prostředků. Protože má obec zájem takto získat finanční
prostředky, musí tedy zastupitelstvo podání žádosti schválit na veřejném zasedání. Starosta
navrhl požádat o tři (dvě) dotace z Programu Podpora rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji a to na obnovu, doplnění a opravu osobních ochranných prostředků
požární ochrany (tedy povinné vybavení jednotky), dále na věcné prostředky (nové
pneumatiky pro zásahové vozidlo AVIA) a třetí žádost na krytí výdajů potřebných na
vybudování přístřešku pro uskladnění materiálu z garáže a tím i její uvolnění pro zásahové
vozidlo. O podání všech tří žádostí bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Další výzva k podání žádosti o dotaci je z Programu obnovy vesnice. Ta je pro obec
zajímavá v případě rekonstrukce a obnovy zázemí v sokolovně. Neinvestiční dotace je
v případě obcí do 500 obyvatel 30% a max. 300.000,- Kč pro žadatele. K návrhu nebyly
žádné připomínky a bylo o něm hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) Poslední výzva Krajského úřadu, kterou můžeme využít, je z Programu Podpora přírody a
Krajiny. Chceme ošetřit kaštany na hřišti a u statku a i tady můžeme požádat o dotaci.
K návrhu znovu nebyla žádná námitka a bylo tedy o podání žádosti hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0/
7) Starosta seznámil přítomné s připravovaným návrhem změny místa vlakové zastávky
v Roztokách u Jilemnice, kterou by chtěl navrhnout Korid Liberec. Po společném prvním
jednání na obecním úřadu v Roztokách byl požádán o seznámení zastupitelstva obce
s tímto návrhem a případným poskytnutím připomínek k návrhu vzešlých ze zasedání. Sám
přímo na jednání v Roztokách už nějaké vznesl. Velkým problémem bude parkovací plocha
u zastávky, kde? Další nutnost bude sladit odjezdy vlaků a autobusů tak, aby na sebe spoje
navazovaly jako tomu je v současnosti (změna trasy ???). To je více než nutné. Veřejné
osvětlení je v současnosti po celou trasu až k nádraží, to by po změně určitě nebylo.
Vzdálenost k zastávce by se pro „hoření“ Kruh zmenšila, pro „dolení“ naopak. Problém
bude i dostupnost v zimě. Další problémy jsou už spíše provozní (kam kola, sníh atd.). K
vyjádření bude potřeba oslovit občany, kteří vlak využívají. Roztoky připravují revitalizaci
středu obce, jejíž součástí bude i přesunutí autobusových zastávek před obecní úřad na
původní místo. Je to pro obec dobrá vize, protože budou mít vše v centru a „u sebe“. V
případě, že by se něco podobného připravovalo v Kruhu, by byl určitě také pro přemístění
vlakové zastávky Na příští zasedání bude pozván zástupce Korid Liberec a s případnou
změnou budou včas informováni i obyvatelé, aby mohli svoje případné námitky a
připomínky vznést přímo na zasedání.
8) po zkušenostech z minulých dvou roků má obec možnost znovu zažádat o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání na Úřad práce. Zastupitelstvo musí podání žádosti schválit.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
9) Požární řád obce musí projít změnami podle stávajících zákonů. Po konzultacích z HZSLK
a Odborem kontroly Ministerstva vnitra nám bylo navrženo schválit Požární řád obce
formou Obecně závazné vyhlášky. Po upřesnění bylo o vyhlášce hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuse:
starosta
- další výzva z OPŽP bude pravděpodobně 30.6.2016, podmínky se měnit nebudou
- šance na navýšení dotace na zateplení hostince a obecního úřadu. OPŽP hledá způsoby, jak
vyčerpat prostředky
- v obecních hájích na Kamenci se objevil kůrovec a v současnosti jsme museli vytěžit mimo plán
60 m3 dřeva, které bylo viditelně zasaženo. Až se příroda probudí, může být hůř.

- úprava středu obce – navržené řešení z důvodu bezpečnosti neschválila Policie, která vidí
nejlepší řešení v kruhovém objezdu. Osloven projektant, který by mohl něco navrhnout
- nejbližší akce v obci. 20.2. 7.společenský ples ČČK, 12.3. divadlo Veselohra na mostě Podio
Semily, 12.4. Dětský karneval a taneční zábava Sokol,
- školení o sestavování rozpočtu zastupiteli v Turnově 23.2., jede člen finančního výboru L. Pršala
a starosta

