Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 20.1. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno:

5 členů zastupitelstva (Roman Kužel omluven pro pracovní povinnosti)
5 občanů

Zasedání bylo: zahájeno v 17,05hodin
ukončeno v 18,30 hodin
PROGRAM:
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání bezúplatného převodu p.p.č. 1108/13, 1317, 1132/13, 1121/1, 1074/14, 1086/10,
1118/5 a 1074/42 v k.ú. Kruh v rámci privatizačního projektu ze Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví obce Kruh
4) Projednání vydání Změny č. 1 Územního plánu Kruh formou opatření
obecné povahy
5) Projednání schválení pokácení stromů a úpravy zeleně na p.p.č. 1214/4,
1214/5, 1214/6 a 181
6) Projednání výše odměn zastupitelů
7/ Projednání záměru ošetření stromů vedle komunikace ke hřbitovu
8/ Diskuse
9/ Závěr
1/ Starosta obce přivítal všechny na zasedání a seznámil je s jeho programem. Další návrhy už nebyly,
o doplněném programu bylo hlasováno.
5 hlasů pro
2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 13.12.2013 provedl starosta obce.
Rozpočtové opatření nemuselo být, vyhlášky byly vyvěšeny, ostatní úkoly jsou průběžně plněny
3/ Zastupitelstvu byla předložena nabídka ze Státního pozemkového úřadu k bezúplatnému převodu
p.p.č. 1108/13, 1317, 1132/13, 1121/1, 1074/14, 1086/10, 1118/5 a 1074/42 v k.ú. Kruh do
vlastnictví obce Kruh. Pozemky je většinou vhodné a někdy i nutné mít ve svém vlastnictví, proto po
upřesnění navrhl starosta schválit jejich převod do majetku obce.
5 hlasů pro
4) Zastupitelstvu byla předložena ke schválení formou opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního
plánu Kruh. Zastupitelé se seznámili s dokumentací Změny č. 1 Územního plánu Kruh, s jejím
odůvodněním, s doklady o jejím pořízení a posoudili, zda není v rozporu s politikou územního
rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu. Výsledkem posouzení je, že nebyly shledány důvody, které by bránily schválení
jejího vydání.
5 hlasů pro

5) Po schválení je nutné změnu zveřejnit , proto zastupitelstvo ukládá starostovi, aby vydání Změny č.
1 Územního plánu Kruh oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Kruh.
5 hlasů pro
6) Zastupitelstvu byla předložena žádost o pokácení stromů a úpravu parků ve středu obce na p.p.č.
1214/4, 1214/5, 1214/6 a 181. Připravuje se kompletní renovace parků, kterou provede odborná
firma Treewalker
5 hlasů pro
7/ Zastupitelstvu byl dle novely nařízení vlády č.37/2003 Sb. předložen návrh odměn neuvolněných
funkcionářů s platností od 1.2.2014
Neuvolněný místostarosta základ 7.509 - příplatek 5 x 245,- celkem 8.734,-Kč
Předseda výboru, základ 880,- příplatek 5 x 65,- celkem 1.205,- Kč
Člen výboru, základ 570,- příplatek 5 x 60,- celkem 870,- Kč
5 hlasů pro

8/ Starosta seznámil zastupitele se záměrem prořezu lip okolo cesty ke hřbitovu, kterou
doporučila firma Treewalker. Prořez by po dohodě provedl Ondřej Horáček, který má na
podobné akce také oprávnění. Navržená cena je 42.000,- Kč. Po projednání bylo o nabídce
na úpravu stromů ke hřbitovu hlasováno
5 hlasů pro

Diskuse
starosta – informace
nejbližší akce
1.2. Hasičský bál – SDH
6.2. Beseda – Autem a na kole přes Litvu – Petr Brinkmann
15.2. Společenský ples – ČČK
23.2. muzikál Lomnice nad Popelkou
8.3. divadlo pro děti - Ševcovská pohádka – Krakonoš Vysoké nad Jizerou
14.3. Beseda Jihovýchodní Asie - Ivan Brezina
22.3. Country bál – Sokol
23.3. Dětské karnevalové odpoledne - Sokol
12.4. divadlo Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky – Sokol Bozkov

Ondřej Šír -– připomněl doručenou žádost spolku Lungra o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Obec se po nezaujaté debatě zastupitelů a přítomných občanů ke kampani
nepřipojí.

