Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
10.4. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Ondřej Šír, Jindřich Vancl, Jiří Sedláček
Iva Horáčková omluvena pro nemoc, Štěpán Dejmek omluven pro pracovní
povinnosti
3 občané
Zasedání bylo: zahájeno v 17,15
ukončeno v 19,30

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: Ladislav Pršala, Jindřich Vancl
(hlasování: / 5: 0 : 0 / pro: 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 jednacího řádu zastupitelstva obce
4/ Projednání podání žádosti o dotaci na Agenturu ochrany příroda a krajiny v Liberci
z Programu péče o krajinu
5/ Informace k soutěži Vesnice roku 2015
6/ Diskuse
7/ Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. Sám navrhl doplnit program o

seznámení zastupitelstva s nařízením vlády č.52/2015, týkajícího se odměn zastupitelů
Další návrhy už nebyly a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 26.2.2015 provedl starosta
obce. Doplněná žádost o směnu pozemkových parcel na SPÚ je podána, stromy jsou
pokáceny, žádost o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje z programu Podpora rozvoje
požární ochrany je podána, žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti na Úřad
práce také.

3) Zastupitelstvu byl předložen nový jednací řád zastupitelstva Obce Kruh, který byl proti
stávajícímu doplněn o zveřejnění na úřední desce Obce Kruh s uvedením jména, jak který
zastupitel hlasoval. A v případě, že bude zastupitel proti návrhu, tak s podrobným popisem,
jaký pro nesouhlas má důvod. Kdo by chtěl vědět, jak se hlasovalo, tak může přijít na
zasedání, která jsou stejně veřejná. Zápis musí být ze zákona do deseti dnů po jeho konání
na obecním úřadu k nahlédnutí. Upravený jednací řád zastupitelstva obce je navržen
v souladu se Zákonem o obcích č.128/2000 Sb. Po vyjasnění některých bodů jednacího
řádu o něm bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

4) Obec vlastní starší stromy, které nebyly nikdy nijak ošetřeny a rostou na dost
frekventovaných místech, navštěvovaných nejen spoluobčany, ale i turisty a návštěvníky
naší vesnice. Jedná se o tři jírovce u statku, jedenáct dalších roste u fotbalového hřiště,
vedle školy potřebují ošetřit lípa a javor. Na základě Plánu péče o zeleň v obci,
zpracovaným panem Davidem Horou z firmy Treewalker, navrhl starosta provést jejich
odbornou redukci. Tu by po zkušenostech z prořezu lip ke hřbitovu zajistil Ondřej
Horáček. Protože nemáme prořez ani v rozpočtu, tak navrhl, aby se provedl až v případě
schválení dotace a nejdříve v září. O podání žádosti o dotaci pro zmíněné ošetření
jmenovaných stromů na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Liberci bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Pršala, Vancl, Šír, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) Pokud se letos budeme chtít přihlásit do soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 2015, tak
musíme do konce dubna podat přihlášku, zaplatit vstupní poplatek, aktualizovat
charakteristiku obce a doložit všechny potřebné dokumenty v listinné i elektronické
podobě na Ministerstvo pro místní rozvoj do Prahy. Šance na nějaké ocenění je hlavně
za péči o zeleň a to hlavně díky obnově středu obce. Na zeleň se musíme hlavně zaměřit.
Pro hodnotící komisi si musíme také připravit nějaký doprovodný program, kterým
bude v průběhu návštěvy představována samotná obec a dění v ní. Tedy místní spolky
a akce, které k vesnici patří. K spolupráci na akci byla oslovena i jedna z hlavních
organizátorek minulých dvou našich účastí Lenka Kuželová a ráda pomůže. Stejně tak
Lucka Kašičková i nepřítomná Iva Horáčková. Starosta vyzval přítomné, aby případně

přišli se svými návrhy a nápady, jak Kruh ukázat v co nejlepším světle. Přítomní občané
aktivity v rámci soutěže schvalují a vítají je.
6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o nařízení vlády č.52/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Uvolnění zastupitelé mají právní nárok na odměnu zakotven v příslušném zákoně o obcích.
Neuvolnění členové zastupitelstva mohou mít odměny po schválení vyšší o 3,5 % proti
maximu, které bylo dané zákonem doposud. To ale v Kruhu není. Zastupitelé se jednotně
rozhodli, že odměnu za výkon funkce zvyšovat nebudou a budou tedy zachovány na
stávající úrovni. Zvýšením odměn se potom už zastupitelstvo nemusí zabývat.
Diskuse
starosta - seznámení přítomných se zatím nepatrným posunem v jednání o likvidaci budov a
vlastně i celého areálu bývalé sýrárny. Po několika pokusech a žádostech o pomoc
se na objekt přijeli podívat exstarosta Semil a současný poslanec parlamentu ČR
Jan Farský a náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zemědělství a životní
prostředí Josef Jadrný. Je to vlastně první zájem se objektem vůbec zabývat a
komunikovat o případné pomoci s odstraněním hrozící ekologické zátěže. Po
dohodě pošle obec majiteli objektu francouzské firmě Lactalis výzvu k řešení
stavu budov a pozemků a stejně se potom zachová i Krajský úřad. Ten navíc
zmíněný problém zveřejnil v regionálním tisku. Během týdne se ozvala Česká
televize a chce brownfield kružské mlékárny „protáhnout“ televizí, možná je ale
potřeba zamyslet se nad tím, jestli to bude ku prospěchu obce nebo jenom malé
téma do zpráv zmíněné TV. Každopádně 20.4. přijedou. Krajskému úřadu byly
předloženy dokumenty z Katastrálního úřadu, na kterých je zmapována historie
převodů nemovitostí podle majitelů a také krátký článek vzpomínek na výše
uvedené podepsaný obcí. Co bude následovat ukáže čas, velkou šanci si ale moc
dávat raději nebudeme.
Ondřej Šír v návaznosti na starostova slova o mlékárně pohovořil o historii dost podivného
převodu dotčených majetků a jenom je tím potvrdil
starosta - během tří týdnů bude zpracována projektová dokumentace na zařízení pro
nakládání s odpadními vodami z některých budov v majetku obce. O všechna
povolení ze Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí, která budou na
realizaci akce potřeba, bude také zažádáno. Pokud se vše „dobře“ napíše a obhájí,
tak můžeme dostat podle slov náměstka pro životní prostředí a zemědělství na
Krajském úřadu v Liberci dotaci okolo 70% nákladů.
- byla provedena registrace obecních lesů na KÚLK pro možnost pozdějších
žádostí o dotaci z Lesnického fondu LK i rozpočtu LK. O příspěvek může majitel
lesů v tomto roce žádat na výsadbu tzv. melioračních zpevňujících dřevin (u nás
to je jedle, dub, buk). Výsadba smrku není podporována z důvodu, že tato dřevina
není v lokalitě původní. Samozřejmě je výsadba smrku v LHP, hodně budou
využity náletové stromy, kterých je hodně. Mimo výsadby můžeme v roce 2015
žádat na lesní probírky za pomoci živých koní, které jsou na Kamenci letos
plánovány (priority a podmínky podpory se každý rok mění).
- sokolovna – papírově vše obcí vyřešeno a přes Sokolskou Župu KrkonošskouPecháčkovu v Jilemnici posláno na ČOS do Prahy, který o převodu může
rozhodnout na svém zasedání už v květnu. Rozhodnutí bude potom platit dva
roky, to je tedy čas, do kdy se musí obec rozhodnout, jestli do toho půjde.
Nezávazně na schválení bezúplatného převodu sokolovny se řeší i zpracování

projektu na rekonstrukci, to je ale teprve na začátku. První výzvy na dotaci
z OPŽP přijdou na podzim. Podmínky ale zatím nejsou známé.
- budova školy? Oslovena firma Project A Plus z Turnova, aby nám navrhla
varianty možného řešení co s budovou. Zástupce přijede a bude vypracována
studie pro využití budovy, po první konzultaci budou navrženy tři varianty. Dům
s pečovatelskou službou (DPS), sociální byty (SB) a kombinace DPS
a SB. To by bylo ještě zadarmo. Až se zadavatel (obec) vyjádří, pro kterou
variantu se rozhodl, bude zpracován jakýsi „nástřel“ financí s možností dotací.
Firma byla i oslovena i se studií na Multifunkční dům, ve kterém by byly malé
firmy jako kadeřnictví, masér, byla by v něm posilovna, nějaká klubovna s PC
a třeba i knihovna. Další variantou měla být přestavba na byty. Po zhodnocení
realizačních nákladů a dotačních možností to ale nedoporučují, skoro
všechny náklady by „šly“ za obcí. Zůstaneme tedy u variant DPS, SB a DPS +
SB. Až dostaneme studii, musíme se rozhodnout co dál a jestli to vůbec chceme.
- opakující se vandalismus v obci, oslovena Policie ČR. Šetření proběhlo ve čtvrtek
9.4. a zároveň byla ústně podána prosba o častější, hlavně víkendové návštěvy
jednotky z Jilemnice.
- žádosti o dotaci na KÚLK – vymalování, hasiči. Podle vyjádření odpovědných
pracovníků na KÚ je vše v pořádku, teď budeme čekat na rozhodnutí
zastupitelstva o případném přidělení podpory.
- nejbližší akce v obci: 11.- 12. dubna kontejnery na VO, 18.-19. Dubna sběr
železného šrotu, 24. dubna beseda s Ivanem Brezinou na téma Himálaj, která se
bude konat v místním, od 3.4. nekuřáckém hostinci. Další už budou 30.4.
čarodějnice a lampionový průvod, 1.5. Prvomájový průvod a veselice nebo spíše
menší posezení u hospody
Milada Kobrlová upozornila na chystanou výstavu Klubu historie obce s obrazy malíře Jana
Šonského na 8. – 10.5. a 15. – 17.5. v sokolovně bývalé školy. Starosta připravuje
plakáty na akci, která je už delší dobu zviditelňována v místním rozhlase a na
obecním webu.

