Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 24.7. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček,
2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 18,25 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ivanu Horáčkovou
(dovolená) a Jana Mládka (pracovní povinnosti). Konstatoval, že i tak je přítomno tolik
zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Jaromír Buchar
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Informace k záměru stavby kanalizace a vodovodu v obci
4) Projednání záměru Jilemnicka-svazku obcí na spolufinancování sociálních služeb ORP
Jilemnice na rok 2020
5) Projednání záměru zpracování pasportu komunikací pro obec Kruh
6) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019
7) Projednání podání žádosti o pokácení stromů v areálu koupaliště
8) Usnesení
9) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval zastupitele a přítomné
občany k případnému dalšímu doplnění programu. Sám navrhl doplnit program zasedání
o projednání vyvěšení záměru pronájmu Obecního hostince Na Rychtě. Jiné další návrhy
nebyly a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16.5. 2019 provedl starosta
obce. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1038/3 byl vyvěšen, žádný další zájemce
se nepřihlásil, nyní zpracovává geodet. Na textu smlouvy o pronájmu části p.p.č. 216/1
s firmou ALKION s.r.o. se pracuje, na stole to mají právníci. Výzva na podání žádostí
na opravu komunikací z MMR bude v listopadu. O záměru vybudování kanalizace
a vodovodu v obci se bude mluvit v průběhu zasedání

3) starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav na vytvoření projektu na Kanalizaci
a vodovod v obci. V současnosti je zadána kontrola návrhu studie nezávislými firmami
a po jejím vyhodnocení bude zadána poptávka na řízení vyhlášení zakázky pro nabídku
projektu na vodovod a kanalizaci a na zpracování výzvy na tuto akci. K tomu jsou osloveny
tři firmy (Profesionálové, Energy-Benefit a J§F e-dual). Stejně tak se pracuje na návrhu
změny PRVKÚK, bez kterého to také nepůjde. Návrh se předkládá na Krajský úřad a potom
dále na ministerstvo zemědělství, které k tomu má poslední slovo.
Ve studii od firmy PROIS je navrženo dvoje provedení kanalizace, buď tlaková
nebo gravitační. Musíme se rozhodnout, jakou kanalizaci budeme chtít, jestli jenom tlakovou
nebo gravitační anebo kombinaci obou. Gravitační je samozřejmě dražší ale následná péče
o ni zase podstatně levnější. Podle vyjádření projektantů, kteří nám zpracovali studii a kteří
bez naší objednávky a jakékoliv poptávky provedli pro svoje účely i nivelizaci terénu obce,
by měla tlaková stačit. Je to docela podivná aktivita, jako by si firma „něco“ připravovala.
Proto je i prováděna kontrola a o jejím dalším průběhu bude starosta zastupitele informovat
a konečné rozhodnutí necháme až po kontrole studie. Starosta upozornil zastupitele
na možnou konečnou cenu společného projektu na obě zařízení, protože do rozpočtu jsme
počítali jenom vodovod. Až bude všechno vyřešeno, tak potom znovu po dohodě s panem
Jánským z firmy Ekolservis uděláme besedu v kině, kde se musí občanům vysvětlit, co tyto
dvě akce pro ně budou znamenat i po peněžní stránce. Podle finančního vyhodnocení jim
samozřejmě může obec pomoci, to ale hodně předbíháme. Zájem občanů si potom musíme
nechat závazně potvrdit podpisem, podle toho také zjistíme, jak velkou dotaci obec potom
dostane. S chalupáři to bude jednodušší, ti jsou na všechno zvyklí z měst a berou
to jako samozřejmost a nutnou potřebu k běžnému životu. Na ně však nedostaneme žádnou
dotaci, ta je nastavena jenom na trvale přihlášené občany, a to 70.000,- Kč bez DPH
na vodovod a 80.000,- bez DPH na kanalizaci. Projektanti potom musí najít řešení, kudy a jak
budou obě zařízení vedena. Další činnost bude potom závislé na finančních možnostech obce
pro jejich dokončení, a tedy na ekonomickém vyhodnocení celé akce.
Na projekt je možnost získat z Krajského úřadu dotaci až 70 % na uznatelné náklady.
Musíme do projektu zahrnout co nejvíce možných vedlejších nákladů, které nás mohou
při „hledání“ cesty potkat.
Štěpán Dejmek se zeptal, jestli na přípravě a kontrole celé akce pracuje i KRVAK.
- Jiří Sedláček – ano, Ekolservis s KRVAKEM podle potřeby spolupracuje
Štěpán Dejmek upozornil na to, že když se bude hledat cesta pro zařízení, že bude potřeba,
aby u toho byl někdo pro místní lidi známější, že budou i jinak na potřeby obce k uložení
vodovodního i kanalizačního řadu reagovat a budou k poskytnutí svých pozemků přístupnější.
- Jiří Sedláček – samozřejmě s tím počítá, že bude muset být při jednáních přítomen
a nápomocen projektantům. Bude ale potřeba pomoc ostatních zastupitelů, nemusí
tu pokaždé být a nebo bude mít jiné povinnosi
Jindřich Vancl chce vědět, jak to bude zajištěno, kdyby poskytl pozemek pro uložení vedení
- Jiří Sedláček – smlouvou o věcném břemeni, jenom si zatím neumí představit,
jak se budeme s majiteli pozemků vyrovnávat finančně, pokud to bude potřeba

Štěpán Dejmek – tady to jsou zrovna ty náklady navíc, které je nutno zanést do ceny projektu,
aby obec získala co nejvíc prostředků zpět
- Jiří Sedláček – podmínky dotace zatím přesně nezná a tedy neví, co se do projektu
může a nemůže zahrnout. Až budeme mít něco připraveno, tak je předběžně domluven
na Krajském úřadu na odboru životního prostředí a nechá si vysvětlit, co je uznatelné
a co ne a co vůbec můžeme do žádosti napsat. Potom se podle toho musíme řídit
při zpracování projektu. Ze zkušeností při podání žádosti o dotaci na životním
prostředí z Fondu ochrany vod ví, že je v projektu i žádosti nutné uvádět i neuznatelné
náklady, které bude hradit jenom investor. To je i jedna z podmínek pro přidělení
dotace
4) Starostové obcí Jilemnicka - svazku obcí schválili na posledním zasedání záměr zajistit
spolufinancování sociálních služeb v regionu ORP Jilemnice na rok 2020 a potom případně
i na další roky. Zastupitelům byly předem předloženy dokumenty potřebné pro jednání
a na dnešním zasedání bychom měli schválit, jestli tuto akci obec Kruh podpoří nebo ne.
Starosta to vidí tak, že momentálně to teď zase tak moc v Kruhu nepotřebujeme, ale jsme
relativně „stará“ vesnice a brzy může být všechno jinak a co potom (třeba i ze dne na den,
potkává ty lidi dost často a vidí, jak se mění). Finance, které by to obec každoročně stálo,
zase nejsou tak veliké, tak pokud mluví za sebe, určitě by to podpořil. Také nám byly
do konce roku nabídnuty tyto služby i přímo prostřednictvím jilemnické terénní pečovatelské
služby. Tam to ale viděl, že to takhle nebude v pořádku (1. nedokáže si představit jakoukoliv
kontrolu toho, co by nám služba poskytovala, a navíc na to teď ani nemají lidi - je trochu
„podjatej“, na pečováku dělá jeho manželka a informací má docela dost, jak to je. 2. muselo
se rozhodnout okamžitě, ale jak může starosta o něčem takovém sám rozhodnout
bez zastupitelstva, případně rady), nabídku tedy za Kruh nepřijal. Službu si obce budou stejně
hradit kompletně, tak můžeme využít Domeček plný koleček ze Staré Paky, který by nám
to zajistil stejně.
I když to nebylo moc žádoucí, tak starosta, aby si zjistil potřebu této služby, osobně
před jednáním svazku obešel několik občanů, kteří by přicházeli v úvahu pro poskytování
těchto služeb. A sám si ověřil, že to není v současnosti v Kruhu tolik aktuální, ale……
Aby vše bylo podle zákona a platilo, tak to musí schválit zastupitelstva jednotlivých
obcí na svém veřejném zasedání, a proto o tom dnes jednáme (obsah předložených
dokumentů pro dnešní zasedání, tedy memorandum, vlastní postup při spolufinancování,
postup aktualizace sociálních sítí i návrh smlouvy byl čerpán od svazku obcí Novoborska,
kde tato aktivita mezi obcemi už několik let bez problémů funguje). Samotní starostové
si můžou přát co chtějí (myšleno obrazně schválení záměru na Svazku obcí), podstatné
a směrodatné je rozhodnutí zastupitelsva. Finanční náklady jsou vyčísleny také v přílohách,
které zastupitelé obdrželi e-mailem. Je to dost složité na vysvětlení, tady to je spíše o citu
pro daný problém. Do poskytování těchto služeb budou zapojeny všechny organizace,
které dostali zastupitelé také v e-mailu. A jsou to firmy i z daleka. Musí být ale schváleny
Krajským úřadem, respektive mít s ním smlouvu. Část služeb bude hrazena i z dotace
a samozřejmě si nějakou část hradí i občan. Starosta potom požádal o stanovisko ostatní
zastupitele i přítomné občany. Pokud může mluvit sám za sebe, tak je pro schválení tohoto
záměru a podporuje ho.
Štěpán Dejmek – souhlasí se zavedením této služby, nikdy nevíme, co se může stát
Jaromír Buchar – souhlasí s předloženým návrhem ze stejného důvodu

Jindřich Vancl – návrh podporuje, nevíme, co budeme kdy potřebovat
Starosta potom požádal zastupitele, aby hlasovali buď pro, nebo proti, zdržení se hlasování
není v tomto případě vůbec etické a konstruktivní, spíše naopak. Rozhodujeme přeci o svých
spoluobčanech, kteří nás volili, a měli bychom mít v tomto případu jasno.
Protože se projednává více bodů ke stejnému tématu, tak budeme zároveň hlasovat
o schválení Memoranda o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních
služeb na území ORP Jilemnice, pověření starosty jeho podpisem spolu se spádovými obcemi,
schválení postupu při spolufinancování služeb v ORP Jilemnice, schválení postupu
při aktualizaci Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice a schválení poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Kruh městu Jilemnice na základě Memoranda o spolupráci ze dne
22.7.2019, který je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP
Jilemnice. O schválení výše navržených usnesení, jednoduše jednou větou řečeno o schválení
záměru na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2020 prostřednictvím
Jilemnicka – svazku obcí bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) Ke snadnějšímu získávání dotací potřebujeme dokument, o kterém zatím už nějaký
čas jenom mluvíme. A to je pasport komunikací, bez něj je šance na dotaci o hodně menší.
Nikde není řečeno, že by se to nemohlo povést, ale kromě lehčího nabití dotace by to obci
do budoucna pomohlo při řešení všelijakých sporů. Nezávazně a bez určení bližších podmínek
bylo osloveno sedm firem po celé republice a cena se pohybuje až do 100 tisíc. Pokud do toho
půjdeme, tak bude lepší, nechat to udělat firmu, která naše území zná a která tady pracuje.
Z našeho regionu odpověděla firma 1.Geodetická z Vrchlabí (spolumajitel Stanislav Nosek
z Roztok, který v současnosti zaměřuje pro obec nebo i pro lidi z Kruhu a spolumajitel Karel
Soukup z Jilemnice, který tu už má taky něco za sebou - jejich cena je 82.000 s DPH).
Popřemýšlejme, co s tím. Cesty jsou ve stavu, v jakém jsou a investice do nich se budou
opakovat. Ze svých zkušeností při podávání žádostí o dotaci vím, že nám to chybí. Krajský
úřad to nepožaduje (30% dotace téměř jistá), ale u žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj
to je jeden z důležitých dokumentů (dotace 70 % a s tím už by se už dalo hodně pracovat).
Vynaložené finance by se nám tedy vracely.
Štěpán Dejmek se přiklání spíše také k firmě, která naši obec zná a ví, co kde máme.
Jindřich Vancl – pokud je tento dokument dobré mít, tak schválení jeho zadání také podpoří
Jiří Sedláček - samozřejmě, že jsou to výdaje, ale měly by se nám opravdu vracet. Dotace
z MMR bývají většinou úspěšné.
O záměru zpracování pasportu komunikací bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

6) Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 / 2019. Na položce příjmů je nájem
za prodloužení smlouvy na byt ve škole 12.500,- a prodej pozemku 73.000,-. Příjmy tedy
jsou 85.500,- Kč. Na položce výdajů jsou náklady na opravu střechy dřevníku u obecního
úřadu 60.000,-, barvy na nátěr obecního majetku 20.000,-, propagační předměty 55.000,-,
oprava pergoly na koupališti 32.000,-, oprava pergoly u hasičárny 165.000,-, administrace
dotace na sokolovnu z roku 2017 70.000,-, doplatek pojištění majetku z roku 2018 po změně
pojistitele 12.000,- a platba DPH 110.000,-. Rozpočtové opatření tedy bude: příjmy
85.500,- Kč, výdaje 574.000,- Kč, financování 438.500,- Kč. Po vysvětlení bylo
o Rozpočtovém opatření č. 3/2019 hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) v areálu koupaliště na p.p.č. 188/1 a 188/10 rostou staré a už zvětralé stromy, které
nezaručují bezpečnost návštěvníků ani procházejících občanů, je potřeba s jejich stavem něco
udělat a vyměnit za jinou zeleň. Ani to nemusí být smrky a olše. Stejně na tom je i keřový
porost. Obec musí podat k Obecnímu úřadu žádost na jejich pokácení. Jedná se o18 smrků
a jednu olši. Při akci není podmínkou vyměnit vše. Pro řešení si může obec nechat zpracovat
návrh na výměnu zeleně u koupaliště a až podle něj akci realizovat. Jsou to ale další peníze
a nejsou v současnosti vyloženě nutné. Dotace na akci bude spíše problematická.
Jindřich Vancl – smrky jsou opravdu špatné, měly by být odstraněny.
Jaromír Buchar – Živý plot k silnici se dá určitě při správné péči ještě zachovat. Myšleno
častější stříhání a dál od plotu
Jiří Sedláček – navrhl hlasovat o podání žádosti na všechny stromy, letos odstranit jenom
jeden smrk a olši. Povolení pokácení se potom dává na dva roky, tak další zeleň řešit
operativně. Upozornil ale na skutečnost, že jak půjde dolů jeden, tak budou vzhledem
ke stabilitě a vzhledu muset následovat další. A koupaliště potřebuje nějaké zastínění,
respektive krytí proti okolí.
O podání žádosti na pokácení stromů bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
8) nájemce Obecního hostince Na Rychtě Petr Haken dal k 31.7. výpověď při dodržení
nájemní smlouvy. To znamená, že by skončil ke konci října. V případě, že zastupitelstvo
schválí vyvěšení záměru pronájmu na dotčené prostory a povede se sehnat nového nájemce,
je ochoten skončit po dohodě i dříve. Zastupitelstvo se shodlo bez další diskuze ona vyhlášení
záměru a bylo o něm hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze

starosta
- nejbližší akce 27.7. 66. ročník bleskového turnaje v kopané, 17. 8. Posezení
pod lípou,
- obci byly schváleny Krajským úřadem žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
na vybavení kanceláří a z programu Podpora ochrany přírody a krajiny na opravu
pomníků a prořez památných lip. Kanceláře jsou hotové, stromy a pomníky se dodělají
až v roce 2020, protože je už dost pozdě. Dotaci to neohrozí, termín vyúčtování
je až do 30. 9. 2020
- na kontejner u hřbitova byla zavěšena cedule s upřesněním, pro jaký odpad slouží,
je zadána výroba tří konstrukcí pro zavěšení pytlů na tříděný odpad (plast, drobný kov,
sklo) a ty budou potom postaveny vedle kontejneru
- dětské hřiště je obroušeno a natřeno, nátěr čeká i na domečky na hřišti, v zahradě
mateřské školy a autobusové zastávky
- v rámci možností je srovnán chodník mezi kurty a koupalištěm. Každopádně
se po něm nebude chodit ve vodě ani v blátě. Když hodně naprší, tak to už asi
neovlivníme, to by tam muselo být jiné zařízení
- okolo koupaliště se vyměnily prasklé desky a dorovnal se terén pod nimi
- na nabídky různých produktů a žádostí o příspěvek, se kterými bylo zastupitelstvo
seznámeno na minulém zasedání (Linka bezpečí, Český červený kříž, foto obce
z letadla apod.) jsme odpověděli, že nemáme zájem a už se nikdo znovu neozval
- pokud jste to někdo ještě nezaregistroval, tak hasiči pracují na pergole
- ztrouchnivěly dřevěné „nohy“ přístřešku na koupališti v plechových stojinách, hrozil
pád na lidi. Přístřešek je opraven a může sloužit dál svému účelu
- malá poznámka k právům zastupitelů. Každý zvolený člen zastupitelstva má stejná
práva i povinnosti, takže může zasáhnout nebo upozornit na porušování nařízení,
případně zákonů, řešení sousedských sporů. Takže když se s něčím takovým setkáte,
tak to můžete hned řešit nebo dotčené alespoň upozornit. Když vidíte něco dobrého
pro vesnici, tak samozřejmě i pochválit. Je jasné, že to dělá většinou starosta, ale tím,
že dotčené tak trochu načnete, tak mu pomůžete.

