Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
17.8. 2015 v obecním hostinci Na Rychtě.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Iva Horáčková, Ondřej Šír,
Jindřich Vancl, Jiří Sedláček

5 občanů
Zasedání bylo: zahájeno v 17,15
ukončeno v 18,50

hodin
hodin

zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal všechny přítomné. Vysvětlil přítomným,
proč je zasedání v hostinci, omluvil Štěpána Dejmka 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, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
z Lesnického fondu Libereckého kraje
4/ Projednání rozpočtového opatření č.2/2015
5/ Projednání žádosti Radovana Hrdličky o odkoupení pozemku parcelní číslo 1011/18 trvalý
travní porost
6/ Projednání žádosti Jindřišky Keblové o odkoupení pozemků parcelní číslo 1274/1, 1274/3 a
492, všechny trvalý travní porost
7/ Diskuse
8/ Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. Jiné návrhy už nebyly

a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 25.5.2015 provedl starosta
a jen konstatoval, že přijatá usnesení jsou průběžně plněna.

3) Vzhledem k hospodaření v lesích a hlavně s výměnou porostu bude dobré požádat o dotaci
na Krajském úřadu na nové zalesnění. K podání žádosti nebylo připomínek a bylo o ní
hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

4) účetní seznámila přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2015. Jsou v něm
hlavně přesuny na položkách (úspory za zařízení pro odpadní vody, protipovodňová opatření,
dataprojektor, biomasa x vícenáklady na opravy v čp. 165 = sanační omítky ve sklepě, obklady
v kuchyni, sádrokarton na krytí rekuperace = opravy nebytové prostory), větší náklady školení
hasiči, DPH. Potvrzená dotace (vymalování, podlahy školka a úřad), nájem byt 2.pololetí. Příjmy

117.500,- Kč, výdaje – 469.000 ,- Kč, financování - 586.500,- Kč
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) starosta přečetl žádost Radovana Hrdličky o koupi pozemku p.č. 1011/18 sousedícího
s jeho nemovitostí. O pozemek se dlouhodobě stará, případný prodej neudělá obci žádný
problém. Navržená obvyklá cena 50,- Kč/m, 265 m2, tj. celkem to bude 13.250,- Kč.
Žadatel si zajistí vklad do katastru nemovitostí a smlouvu. Zastupitelstvo nemělo vzhledem
k uvedeným důvodům problém s prodejem a pověřilo starostu vyvěšením záměru prodeje
p.p.č. 1011/18
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) manželé Keblovi podali žádost na koupi pozemků p.č. 1274/1, 1274/3 a 492 o celkové
výměře 513 m2. Keblovi si chtějí upravit příjezd k jejich nemovitosti.
Upozornil přítomné na možné problémy, které by prodejem vznikly, jako je volný přístup
na pozemky za parcelami obce, případný další zájem o ně po vyvěšení záměru. Další
problém může nastat při změně majitelů nemovitostí. Zastupitelé většinou z uvedených
důvodů s prodejem nesouhlasili. Majitelé nemovitosti si v případě potřeby cestu upravit
mohou podat žádost o stavbu na cizím pozemku. O prodeji pozemků a o případném
vyvěšení záměru bylo hlasováno.
(hlasování: / 0 : 5 : 1 / pro 0: proti: 5 Buchar, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček/
zdržel se: 1 Šír,)

Diskuse
informace k sokolovně a škole. Připravují se bezplatné studie návrhů co
s budovami a případného využití
- vesnice roku 2015 – v soutěži jsme získali zelenou stuhu za péči o zeleň a přírodní
prostředí.1.9. přijede hodnotící komise Zelené stuhy ČR.
Ondřej Šír – nápady na využití finančních prostředků, které nám byly v rámci
ocenění přiděleny
starosta - prostředky jsou určeny na obnovu zeleně, případné parkové úpravy. Po návštěvě
republikové komise budeme chytřejší, na vyčerpání máme tři roky
- z důvodu malování a pokládky podlahové krytiny bude zavřený úřad ve 35. týdnu
- nejbližší akce 21.8. ČČK zájezd na Floru Olomouc, Sokol 28.8. divadlo na hřišti
Dívčí válka a Táborák na konec prázdnin, 27.9. zábava Koneckonců
starosta -

