Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
11. 3. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jan Mládek, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček,
Ivana Horáčková
1 občan, 2 hosté
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin
ukončeno v 18,50 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno
tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Iva Horáčková, Jaromír Buchar
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání záměru Jilemnicka - svazku obcí zajišťovat společně pro všechny členské obce
sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu
4) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019
5) Usnesení
6) Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval zastupitele a přítomné
občany k případnému doplnění programu. Další návrhy nebyly a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. 1. 2019 provedl starosta
obce. Žádost o dotaci na KULK na ošetření památných stromů a restaurátorské práce
pomníků v obci, stejně tak i žádost o dotaci na opravu přístřešku u hasičárny jsou podány,
žádost na rekonstrukci kanceláří obecního úřadu z Programu obnovy venkova se připravuje,
je ještě čas. Ostatní usnesení jsou průběžně plněna
3) zastupitelstvu byl předložen záměr Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat společně pro
všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím
společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí. Záměr
přišel z důvodu stále se zvyšujících nákladů na likvidaci odpadů a také hlavně výhled do
budoucnosti. Za krátký čas bude končit možnost skládkování a proto chce svazek řešit
odpadové hospodářství vlastními silami a hlavně včas. Svazek oslovil firmy zabývající

se tímto problémem, starostové jednotlivých obcí společně navštívili obce, kde tento systém
už běží a čerpali informace. Byli na Vysočině na Telčsku, v Brně a i u sousedů v Rakousku.
V podobném stylu chce svazek vše organizovat i u nás. Nedávno jsme schvalovali koupi
pozemku v Hrabačově, který by měl sloužit jako zázemí pro výše uvedené a ke konci
loňského roku byla i svazkem obcí založena společnost, která by měla vše řídit. Náklady na
likvidaci odpadů budou i nadále stoupat, tak proč nepředejít problémům vlastními silami a
nepokusit se co nejvíce šetřit. Proč přistoupil svazek obcí k tomuto kroku, vysvětlili přítomná
manažerka svazku Radka Paulů a člen rady svazku Milan Rychtr. Zastupitelé před zasedáním
obdrželi od starosty odpovědi na některé dříve položené otázky a potom se ptali přítomných
hostů na další problémy, které se můžou při realizaci objevit nebo co by se mohlo zavést,
Jaromír Buchar – je možnost dát čipy na popelnice, aby bylo jasné, kolik se od nemovitosti
odváží komunálního odpadu. Vedlo by to k většímu třídění.
R. Paulů – zavedení čipů je dobrý nápad, pokud se provoz rozjede, tak je to možné
Štěpán Dejmek – jak vyřeší Svazek spalovnu, jestli už má smlouvu nebo jak ji zajistí. Jak je
vyřešen průjezd v blízkosti železniční tratě v Hrabačově.
R. Paulů – svazek smlouvu zatím nemá, vše se začne řešit až po vyjádření
jednotlivých členských obcí, což bude na začátku dubna. M. Rychtr – průjezd přes železnici je
v pořádku, nic by se neporušovalo
Jan Mládek – z čeho bude hrazeno vybavení a zařízení, kolik to bude dál stát jednotlivé obce.
R. Paulů i M. Rychtr – z dotací, z úvěru a podnik (EKO) si na vše musí vydělat,
stejně jako teď SKS
Iva Horáčková – které obce souhlasí a jak to bude se zbytkem.
R. Paulů – zatím o tom jednalo sedm obcí, jedna rozhodnutí odložila, ostatní
souhlasí. Další obce se k záměru staví spíše kladně, rozhodující bude ale nakonec stanovisko
Jilemnice
Jan Mládek – jak se staví ke skládce občané Hrabačova.
M. Rychtr – samozřejmě se obávají zápachu, ale to jim bylo vysvětleno.
Dovezený odpad by měl být lisován do uzavíratelných kontejnerů a odvážen do spalovny
Hosté potom odjeli a zastupitelé si mezi sebou vyměnili svoje představy a názory. Po
vysvětlení bylo hlasováno o schválení záměru zajištění sběru, přepravy, využívání a
odstraňování odpadu v obci Kruh prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100
% vlastnictvím Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021 a také o schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s.r.o. která se týká budoucího závazku uzavřít
s firmou EKO Jilemnicko s. r. o. smlouvu o sběru, přepravě, využívání a odstraňování
odpadu.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

4) zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.1/2019. Na položce příjmů
je příspěvek na výkon státní správy 7.200,- Kč, 10% doplatek dotace z KÚLK 48.049,- Kč
na filtry u hasičárny a 32.000,- jsou přesuny na položkách vlivem změny paragrafů. Starosta
seznámil zastupitele se žádostí oblastního spolku Českého červeného kříže na příspěvek
na krajskou soutěž družstev mladých zdravotníků. Zastupitelé se dohodli, že akci podpoří,
ale protože to není pro místní děti, tak spíše symbolicky 1.000,- Kč. Jindřich Vancl navrhl
zařadit do opatření i opravu čalounění na židlích v obecním hostinci. Oprava bude stát
25.000,- Kč. Zastupitelé s doplněním o uvedené položky souhlasí. Doplněné rozpočtové
opatření tedy bude: příjmy 55.249,- Kč, výdaje 26.000,- Kč, financování - 29.249,- Kč.
O doplněném rozpočtovém opatření, jehož součástí je i dar ve výši 1.000,- Kč pro Český
červený kříž – oblastní spolek Semily – Jablonec nad Jizerou potom bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze
starosta
- nejbližší akce 20.3. diskuze v kině k vodovodu a kanalizaci, 23.3. divadlo pro děti
Kašpárkovy čertoviny, 30.3. Dětský karneval a večer zábava, 5.4. divadlo A je to
v pytli,
- předložil přítomným aktuální dotační možnosti, po změně podmínek už je hodně
problém, na které může obec dosáhnout
- informace o anketě k vodovodu. Z 224 nemovitostí reagovalo na výzvu 209,
na tři nemáme kontakt. Většinou jsou pro (skoro 90%), ale ….. Podle ankety
a potvrzeného zájmu i o kanalizaci a také podle rozložení nemovitostí v mapě bude
vypočítána možná dotace a ve spolupráci s projektanty a pod dohledem supervizora
navržena i kompletní stavba.
- informace o navrhovaných parcelách do připravované změny ÚP
Jaromír Buchar – zajistit, když bude v tělocvičně nějaká akce, aby nepromítalo kino,
potom je problém s odpočty energie
- dokoupit do sokolovny sklo (půllitry a sklenice, dovybavit kuchyň)
- je potřeba obnova veřejného osvětlení v obci, zjistit za jakých podmínek

