Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
22.2. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva (Karel Militký omluven)
7 občanů
Zasedání bylo: zahájeno v 17.10 hodin
Ukončeno v 18,5o hodin
PROGRAM:
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání žádosti Josefa Žemby o odkoupení části pozemku p.č. 200/5
4/ Informace k připravovaným akcím
5/ Seznámení s rozpočtovou změnou číslo 8/2011
6/ Seznámení s výsledky inventarizace
7/ Projednání rozpočtu obce na rok 2012
8/Diskuse
9/Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, omluvil Karla Militkého z
neúčasti na zasedání pro pracovní povinnosti a přítomné vyzval k případnému doplnění. Jiné
návrhy nebyly, o programu bylo hlasováno
6 hlasů pro
2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12.12.2011 provedl starosta
obce. Stromy zatím pokáceny nebyly, smlouva o prodeji pozemků Cejnarovým zatím není, až
roztaje sníh musí se nová parcela zaměřit a podle geometrického výměru bude uzavřena.
Ostatní body usnesení byly splněny.
3/ Starosta obce přečetl žádost Josefa Žemby o koupi části pozemkové parcely č. 200/5 ve
vlastnictví obce Kruh. Žadatel využívá pozemek dlouhodobě a má na něm příjezdovou cestu
a záhony. Žadatel zjistil stav po zaměření svých pozemků a proto požádal obec o prodej.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen od 13.12. do 30.12.2011. Nikdo o pozemek neprojevil
zájem. O prodeji bylo hlasováno.
6 hlasů pro
4/ starosta přiblížil zastupitelstvu aktuální situaci spojenou s plánovanými akcemi. Bylo
nutné podat žádosti o dotaci na dovybavení výstroje hasičů a na ošetření památných stromů.
Starosta podal tyto žádosti bez schválení a zastupitelstvo s jejím podáním seznámil na
nejbližším zasedání, to je dnes.
Cesta – žádná zajímavá výzva k dotačnímu řízení nebyla doposud vypsána, aktuální jsou
z POV KÚLK (březen, duben) – časově ji ale nestihneme, protože nebudeme mít stavební
povolení. Další možnost je ta, že na každý nový dům, který tam bude stát dostaneme 50.000,Kč. Podmínkou však je, že tam všechny domy budou do pěti let stát – to je dost nereálné. Po
návštěvě na KÚ v Liberci byl nabídnut jednorázový malý příspěvek, který nám nic neřeší.

Výzva podobné té z roku 2010 se zatím nebude opakovat.Dále starosta seznámil přítomné
s možnostmi získání dotace v nejbližším období.
Zvonička – připravují se nabídky na cenu projektu a vlastní stavby, potom se musíme
rozhodnout, jak dál postupovat. Slova náměstkyně hejtmana pro kulturu Vajnarové : Pro
letošní rok byly stanoveny podmínky pro možnost získání dotace až 90% na objekty
prohlášené za kulturní památku, naši zvoničku by jsme si museli hradit celou ze svého. Tato
možnost byla, podmínky jsou už dva roky postaveny takto. Prověřujeme možnost získání
dotace z příhraničních fondů ve spolupráci s Polskem a Německem.
Hasiči – dovybavení výstroje. Žádost o dotaci ve výši 18.000,- Kč byla podána 7.2.2012
s tím, že se budeme podílet na financování akce ve výši 40%, což je 12.000,- Kč. Nabídka na
nová vrata po slevě plus čtyři klíče je 69230,- Kč. Na vrata bez vestavěných malých dveří
39230,- Kč. V tomto případě je dotace 50%, je potřeba se zamyslet, jestli je to nutné. Žádat o
dotaci nebudeme.
Ošetření památných stromů – I když rostou lípy na soukromých pozemcích, požádá obec
o dotaci sama. Cena za projekt bude 38.220,- Kč a dotace, jestli ji dostaneme bude ve výši
90%, což je 34.398,- Kč. Zbylých 10=, tedy 3.822,- Kč bude z nákladů obce.
i v tomto případě byla žádost o dotaci vzhledem k termínu podána 16.2..
Zateplení budovy OÚ. Jsou aktuální dvě výzvy z Operačního programu životního
prostředí. V březnu bude vyhlášena výzva s dotací 30%, to je nezajímavé. O prázdninách
další, kde však musí být i změna zdroje tepla. V tomto případě je dotace 67 % s návratností
vložených prostředků za 12,5 roku. Studie k oběma variantám byly zastupitelům předloženy.
I v tomto případě, stejně jako u cesty, nebyly vyhlášeny dotační akce s podobnou návratností
(90%) jako v minulých letech. Starosta nechal na zvážení zastupitelstvu, jestli zateplení za
těchto podmínek realizovat. Sám osobně je při získání dotace pro. Čas na realizaci je potom
tři roky. Starosta obce konstatoval, že žádat o dotaci na cestu a zateplení budovy se mělo
podle vyjádření na KÚ v Liberci už před třemi roky, tam byly možnosti a šance na získání
financí vyšší než teď. Osobně potvrzeno náměstkem pro územní plánování Bursou
5/ zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou 8/2011. Změna zahrnuje projekt
pro územní řízení na stavbu komunikace, vyšší náklady na opravu střechy zvoničky na
hřbitově, vyšší náklady na letní údržbu (sečení, brigády), brožury a CD k účetnictví a správě a
opravu promítačky v kině
6/ účetní seznámila zastupitelstvo s výsledky inventarizace majetku a odpověděla na dotazy
7/ Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2012, který byl vyvěšen od 7.2.2011 do
22.2.2011. Součástí rozpočtu jsou finanční dary SPCCH Roztoky – Kruh, ČČK Kruh, Sokol
Kruh, SHMČS Semily a Myslivecké sdružení Kavkázsko. Starosta navrhl doplnění o
dokončení kanalizace v hoření části s předpokládanými náklady 80.000,- a přečetl žádost
MS Kavkázsko o příspěvek na činnost. Po dohodě byl návrh rozpočtu doplněn o příspěvek
3.000,- Kč. Výdaje rozpočtu byly sníženy o 60.000,- Kč na garážová vrata v hasičárně, kde
se výměna nebude zatím realizovat. Nejvíce otázek k rozpočtu bylo ke kapitole komunikace,
kde se pravděpodobně nepovede získat dotace. Finance na cestu jsou vyčleněny v rozpočtu,
pokud se stihnou všechna povolení, tak se akce bude realizovat ještě v tomto roce. Po
projednání jednotlivých kapitol a diskuzi bylo přistoupeni k hlasování

6 hlasů pro

Diskuse

starosta - informace
- poplatek za odpady, vše ponecháno na rozhodnutí obecních zastupitelstev, mohou být až
1250,- Kč na osobu
- rybník – v létě bude další výzva, rybáři chtějí jít do úpravy i bez dotace
- památné stromy v obci, které jsou na soukromých pozemcích. Možnost podání žádosti o
dotaci na ošetření prostřednictvím obce. Žádost podá starosta obce
- hostinec x obchod – extrémní zima ukázala, že objekt není vhodný pro bydlení a dá se i říci,
že se moc nedařilo srovnat nároky na topení nájemcům. Stávající provoz objektu ukazuje
problémy. Podle vyjádření odborníků nemůže stávající kotel objekt vytopit a trubkové
radiátory v obchodě nikdy teplo nepodrží. O kotli by se dalo polemizovat. Změna je finančně
náročná. 1. nový kotel (+ práce + izolace cca 80.000, radiátory 25.000) nebo stávající kotel (+
elektrokotel do obchodu 25.000 +zálohy na el. o 40.000 - 50.000 vyšší + jistič 40 (32) A –
20.000. ) a nebo ještě jedna varianta (nechat stávající kotel, nové radiátory, zkontrolovat
funkčnost čerpadla v obchodě, izolace trubek, nová okna, zateplení stropu – foukaná izolace
nebo vata 10 cm ). = 50 – 60.000,- + 500.000,- + 60.000,- (15.000,-)
- nejbližší akce v Kruhu. 3.3. závody čtyřkolek s lyžaři, 6.4. beseda s diapozitivy na téma cesta
po Indii – Ivan Brezina, 13. – 15.4. výstava u příležitosti kulatin R.Kužela st., 14.4. Country
bál, 21.4. divadlo Maloměstské klepny. Mezi tím pravděpodobně vepřové hody v hospodě,
konec dubna
– humanitární sbírka Diakonie Broumov– konec dubna

