Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne 16.1.
2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno:

6 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Ladislav Pršala, Jindřich Vancl,
Ivana Horáčková, Jiří Sedláček
10 občanů

Zasedání bylo: zahájeno v 17,15
ukončeno v 18,1o

hodin
hodin

zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal všechny přítomné, omluvil Ondřeje Šíra
pro pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu určeni: Iva Horáčková, Ladislav Pršala
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, 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. 5/2014
4/ Projednání schválení pokácení stromů na p.p.č. 1011/2 a 1204/2, obě ostatní plocha
5/ Projednání podání žádosti o pokácení stromů na p.p.č.1186/1 ostatní plocha a 241/2 trvalý
travní porost
6/ Projednání podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z Programu obnovy
venkova na vymalování a výměnu podlahové krytiny v budově MŠ a OÚ
7/ Diskuse
8/ Závěr
1/ Starosta obce seznámil přítomné programem zasedání. Sám navrhl doplnění programu

o aktualizaci Programu obnovy vesnice Kruh až do roku 2018. Další návrhy už nebyly a o
doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 21.11.2014 provedl starosta
obce. Smlouva se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí podpory
na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu a Mateřské školy Kruh –
instalace tepelného čerpadla a otopné soustavy“ je uzavřena. Žádost o pokácení dřevin
na pozemcích obce Kruh je podána.

3) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.5/2014. V opatření je
na straně příjmů dotace za Vesnici roku, dotace na výsadbu lesů, upravená položka na
dotaci na čp. 42 po konečných fakturách. V položce výdajů je záloha na nové auto.
Opatření dále obsahuje přesuny na položkách. Příjmy 5.561,- Kč, výdaje 27.000,- Kč,
financování 32.561,- Kč.

4) Obec podala žádost o pokácení stromů na p.p.č. 1011/2 a 1204/2, obě ostatní plocha.
Zastupitelstvo musí kácení schválit.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) Na okraji silnice při výjezdu z Filipovska rostou dva javory a brání řidičům ve výhledu. Po
dohodě s KSSLK obec zajistí jejich odstranění. Proti poražení nebyla žádná námitka.
Obec musí podat žádost k obecnímu úřadu o povolení k pokácení stromů na p.p.č. 1186/1 a
241/2. O podání žádosti bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6/ Zastupitelstvu byl předložen aktualizovaný Program obnovy vesnice na roky 2010 – 2018,
ve kterém jsou doplněny připravované akce v následujících letech. Některé jsou zahrnuty už
v připravovaném rozpočtu na rok 2015. Dokument je i potřebný pro podání žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Krajského úřadu v Liberci. V případě neplánovaných změn se
může dokument obnovit, další návrhy nebyly a proto o aktualizaci bylo hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) Krajský úřad vyhlásil výzvu na podání žádosti o dotaci z Programu resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, z podprogramu program
rozvoje venkova. Po uskutečněných stavebních úpravách (zateplení, výměna oken, výměna
zdroje tepla a nový topný systém) chceme vymalovat budovu Mateřské školy a obecního
úřadu a vyměnit v ní i podlahovou krytinu. Právě na tyto akce se vztahuje vyhlášená
výzva. Zastupitelstvo musí schválit podání žádosti o dotaci.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuse
starosta
- Na příštím zasedání budeme schvalovat připravený rozpočet na rok 2015. Výzva
k doplnění navrženého rozpočtu.
- Sokolovna – pokud ji budeme chtít do majetku obce, tak to musí projít usnesením. Čas
běží a je potřeba zařizovat její převod i se vším potřebným, jako je např. odhad,
příprava smluv a také si rozmyslet, jak bude sokolovna potom provozována a jestli to
dokáže obec zajistit.
- Dopis ze Státního pozemkového úřadu – Podmínka k převodu p.p.č. 1006/10 – obec
musí ještě nabídnout další parcelu o minimální výměře 0,0326 ha. Obec má v majetku
tři parcely, které by ke směně bylo možné navrhnout, nejlepší je p.p.č. 497/2.
- Nejbližší akce – 31.1. 105. Hasičský bál, 14.2. 6. Společenský ples. 28.2. a 28.3.
divadlo, 21.3. Dětský bál a zábava
- Příští zasedání nejdříve v druhé polovině února
Jana Bryknerová - podpořila záměr obce o převod sokolovny do majetku obce pro zachování
objektu pro organizování větších společenských akcí ve vesnici. Další podobné
zařízení tu nemáme

