Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
15. 1. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jan Mládek, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček, Ivana Horáčková
1 občan
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,10 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Štěpána Dejmka pro
pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Jan Mládek
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, 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 podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu podpora přírody a krajiny
4) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu obnovy venkova
5) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
6) Usnesení
7) Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval zastupitele a přítomné
občany k případnému doplnění programu. Sám navrhl doplnit program o projednání možnosti
navýšení odměn členům zastupitelstva. Další návrhy nebyly a o programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 18. 12. 2018 provedl starosta
obce. Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavřena, Rozpočtové opatření žádné další
nebylo, ostatní usnesení jsou průběžně plněna
3) V letošním roce chce obec dokončit restaurátorské práce na pomnících po obci. Starosta
seznámil přítomné s možností pořádat na KÚLK o kombinovanou dotaci na tyto práce
společně s ozdravným prořezem památných lip v obci. Dotace z programu Podpora přírody
a krajiny může být až 70 %. Starosta navrhuje žádost podat a akci realizovat až při poskytnutí
dotace. O návrhu bylo hlasováno

(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Další výzva na poskytnutí dotace z KÚLK bude z Programu obnovy venkova. V tomto
roce chceme obnovit zařízení kanceláří obecního úřadu, podpořena bude výměna nábytku,
obnova osvětlení, výměna dveří, zámků a možná i podlahové krytiny, tak zkusíme dát
do žádosti i toto.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Obec může KÚLK požádat ještě o jednu dotaci a to z Programu podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje. Bude se opravovat pergola u hasičárny a i když
to nemá nic společného s ochranou obyvatelstva (myšleno JPO), tak je šance dostat nějaké
prostředky zpět. Plusové body jsou v tomto případě dost malé, ale uvidíme. Když tam žádost
nebude, tak nemůžeme ani zjistit, jestli něco obec dostane zpět.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) zastupitelstvu byl předložen materiál, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., podle
aktuálního znění k 1.1.2019 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Starosta
podotkl, že zastupitelé v Kruhu nemají odměny ani zdaleka na výši, kterou by mohli mít.
Potom dal slovo zastupitelům, kteří se postupně k navýšení vyjádřili a shodli se, že odměny
zvyšovat teď nechtějí a že zůstanou na stejné výši. Skutečnost se uvede jenom do zápisu
a o bodu se dále už nemusí hlasovat.

Diskuze
starosta informoval přítomné o možné výstavbě vodovodu a kanalizace. Podklady
pro dopis občanům k co nejbližšímu seznámení s problémem se zpracovávají, až bude vše
připraveno, tak se zastupitelstvo sejdeme a dohodneme se, jak dál pokračovat. Je ještě
možnost řešit nakládání s odpady po obci postupně za pomoci DČOV, je tam však problém
s kontrolou vypouštěných vod a udržitelností projektu, Obec by si to i tak musela raději vzít
pod sebe = další náklady. Voda se do studní vlivem stávajícího počasí vrátila, může to však
být jenom dočasně. Přijde další sucho a co dál? PRVKÚK se upraví až podle dohody jak by
měl vypadat vodovod a kanalizace v obci. Každopádně výše dotace je závislá na počtu
připojených odběratelů, respektive uživatelů. Dále starosta informoval o aktuálních dotačních
možnostech, i tady je to ale hodně závislé na vodovodu a kanalizaci. Dále informoval
o aktuálních dotačních možnostech na akce, které chtěla obec realizovat. Problém pro některé
akce způsobuje vodovod a kanalizace. Realizaci tedy odložíme až po vyřešení problému.

