Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
25.5. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Iva Horáčková, Ondřej Šír, Štěpán Dejmek
Jindřich Vancl, Jiří Sedláček

4 občané
Zasedání bylo: zahájeno v 17,10
ukončeno v 19,20

hodin
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 určeni: Štěpán Dejmek, Ondřej Šír
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání realizace strategie MAS „Přiďte pobejt“ pro období 2014 – 2020 na území obce
4/ Projednání rozpočtového opatření č.1/2015
5/ Projednání Závěrečného účtu obce Kruh za rok 2014
6/ Projednání Účetní závěrky obce Kruh za rok 2014
7/ Projednání Účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ za rok 2014
8/ Projednání Vnitřní směrnice č. 1/2015 O poskytování darů z rozpočtu obce
9/ Diskuse
10/ Závěr

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

doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 10.4.2015 provedl starosta
obce. Žádost o dotaci na AOPK je podána, ostatní usnesení jsou průběžně plněna

3) V roce 2014 zastupitelstvo schválilo zařazení území obce do územní
působnosti MAS „Přiďte pobejt!“. To byla jedna s podmínek pro MAS, aby potom mohla
dále jednat s Ministerstvem zemědělství o uznání kvality standardů a aby mohla MAS ve
svém území dále pracovat. Zastupitelstvo teď musí na základě usnesení souhlasit s
realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na období 2014–2020 na svém správním území. Po vysvětlení
dotazů bylo o souhlasu hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

4) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č.1/2015, do kterého navrhl starosta ve
spolupráci s finančním výborem doplnění o vyšší výdaje proti návrhu na nové vývěsky a
vyšší výdaje na financování všech služeb pro rozvoj obce. Dále v něm jsou ve výdajích
hlavně přesuny na položkách a výdaje na školení k novele zákona o rozpočtových
pravidlech, na položce příjmů schválené dotace na VPP a dotace pro hasiče z rozpočtu
KÚLK, Příjmy 63.249,- Kč, výdaje 163.700,- Kč, financování 100.271,- Kč Po vysvětlení
jednotlivých položek bylo o opatření hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, ejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za období 2014
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 25.5.2015. Závěrečný účet může být schválen bez výhrad.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2014. Podrobnosti vysvětlila
účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky opět
bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

7) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka MŠ za rok 2014. Podrobnosti vysvětlila
znovu účetní a o schválení bez výhrad bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
8) V návaznosti na Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích byl zastupitelům předložen návrh Vnitřní
směrnice obce Kruh č. 1/2015 o poskytování darů z rozpočtu obce. jSměrnicí jsou
stanovena
pravidla pro poskytování peněžitých i věcných darů občanům, spolkům a organizacím
sídlícím v obci Kruh. Navrhovaná směrnice naší obci doposud chybí. Zastupitelstvu i
přítomným bylo vysvětleno, proč ji musíme mít. Starosta navrhl směrnici schválit
z účinností od 1.6.2015 a potom o ní bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Horáčková, Dejmek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuse
starosta
-

-

-

-

informace ke stavu kanalizace a zatrubnění potoků po vyčistění a kontrole
kamerou – 1. Geodetická Vrchlabí a Ekolservis Nová Paka. Kanalizace před
školou je ve dvou místech sesunutá a dá se říci, že vlastně nefunkční. Ve
vjezdu do areálu mlékárny je také poškozená a skoro nefunkční. Jinak je
vše překvapivě v docela dost dobrém stavu. U potoků je špatný stav za
sokolovnou, zkruže v potoku ke hřišti jsou až pod sokolovnu prasklé a na
soutoku už i sesunuté. V jiných místech je vše v pořádku. Horší to však je se
sestavením trubek, v hodně místech jsou dost nelogické prostory a tím i místa
vhodná pro zanesení naplaveninami.
nakládání s odpadními vodami z budov v majetku obce (obecní úřad a školka
a koupaliště, hostinec, hasičárna a obchod) – zpracován projekt, připravuje se
rozpočtová dokumentace. Zkusíme požádat KÚ o dotaci, dále se musí
provést výběrové řízení na dodavatele a do konce roku chceme akci i bez
dotace provést. O ni se dá žádat i zpětně. Povedlo se celkem dobře vyřešit
odpadní vody z koupaliště a hlavně usazení filtrů za septikem za hasičárnou.
Nebude se muset likvidovat plocha pod stánkem, filtry jsou navrženy takové,
aby nepotřebovaly velký prostor k jejich instalaci. Pro odtok přefiltrované
vody do potoka využijeme stávající dešťovou trubku.
příprava protipovodňových opatření. Momentálně se čeká na podklady
z kamerové kontroly stavu potrubí, aby byly případné nutné opravy
zakomponovány do návrhu řešení
sýrárna – reakce na televizní vysílání hodně negativní ze strany majitele,
zástupcům firmy v Praze zaslány požadavky, co by se mělo změnit. První
„vlašťovka“ = hlavní brána je zajištěna řetězem a uzamčena. Sice se nájemce
Hilding Anders bránil, že je to bude zdržovat, ale nakonec vrata k silnici
uzamkli sami. Další zajištění by mělo být zezadu, kde by měl být opraven plot
a zachován jenom volný příjezd k uzamčené rampě. Areál tedy bude
kompletně oplocen. Dnes, v pondělí 25.5. chtěl správce pan Raffai kontakt na
někoho, kdo poseče trávu, tak se uvidí, jak půjde vše dál. Sýrárna bude podle
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informací od manažerky Lactalisu Kateřiny Severové v ČR nabídnuta zatím
neznámé realitní kanceláři k prodeji objektu snad už po částech, ne celého
majetku firmy. Uvidíme, jaká bude cena a potom se třeba může i obec o něco
zajímat.
dotace na vybavení JSDHO je zastupitelstvem KÚLK schválena, žádost o
dotaci na vymalovaní a výměnu podlahové krytiny na OÚ a MŠ schválila
rada KÚ a žádost jde teď ke schválení do zastupitelstva
ve středu 20.května u nás byla návštěva pro zpracování bezplatné vize
k řešení, co s budovou školy a sokolovny. Firma byla požádána o přednostní
řešení školy, protože případný projekt na sokolovnu máme dodavatelsky už
vyřešen
nabídka od pojišťovny DAS, která nabízí pojištění špatných rozhodnutí nejen
starosty, ale i zastupitelů. Starosta je proti uzavření smlouvy vzhledem k ne
moc kladným ohlasům na činnost pojišťovny. Zastupitelé byli také pro
neuzavření smlouvy
nabídka fotopasti, po zkušenostech z nedávné minulosti v obecních hájích a
v obci by nebylo špatné si ji pořídit. Vzhledem k tomu, že se viníky podařilo
odhalit, tak zatím počkáme.
FOR HELP – pomoc autistům – kontaktují nás různé společnosti, které chtějí
přispět na činnost. For Help je celkem zavedená společnost a částka to není
velká. Po schválení Vnitřní směrnice č. 1/2015 může starosta od 1.6.
poskytnout příspěvek z prostředků obce. Reakce byly všelijaké, tak raději ne.
ČOS se schválením převodu sokolovny na obec zatím mlčí, podle
nepotvrzených informací to ale předsednictvo schválilo
nejbližší akce v obci:
30.května Bleší trh,
6. a 7.června (a celý 23. týden přijede pan Ruml s pouťovými atrakcemi,
6.června Pouťové posezení u hasičárny,
13.června 39.ročník pochodu Hanče a Vrbaty,
20.června Fotbalový turnaj mladších a starších přípravek,
25.června návštěva hodnotící komise k Vesnici roku Libereckého kraje,
ve stejný den výjezdní zasedání svazku obcí Jilemnicko,
27.června taneční zábava na hřišti – Soumrak 10 let od založení

Jana Bryknerová – informace od ministra financí o finančních příspěvcích pro spolky
Roman Kužel – informace o opravě Mercedesu, vysoké finanční náklady, první „cesta“ do
Ostroměře na oslavy 130 let založení sboru
- informace o dnešním jednání vlády o dotaci pro Českou poštu z Ministerstva
financí.
starosta

-

příští zasedání podle aktuálních dotačních výzev z KÚLK, kde by měla být i
na nakládání s odpadními vodami. Žádost o dotaci musí schválit
zastupitelstvo, proto musí být veřejné zasedání

Markéta Dejmková – stále neřešený stav přechodu pro chodce před Základní školou v
Roztokách. Velké riziko pro děti. Starosta o problému promluví s ředitelkou.

