Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
18.12. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jan Mládek, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Štěpán Dejmek, Jiří Sedláček,
Ivana Horáčková
2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,30 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: Ivana Horáčková a Štěpán Dejmek
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání schválení žádosti o pokácení stromů
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Kruh na rok 2019
5) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2018
6) Projednání pověření starosty provedením rozpočtového opatření č 6/2018 v případě
mimořádných změn v prosinci 2018
7) Projednání žádosti o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ
Distribuce na p.p.č. 945/3 a 1219
8) Projednání schválení návrhu Kanalizačního řádu stokové sítě obce Kruh
9) Usnesení
10) 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, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 9. 11. 2018 provedl starosta
obce. Povolení kácení stromů se bude řešit na zasedání, ostatní usnesení jsou průběžně plněna
3) na minulém zasedání podala obec Kruh žádost o povolení pokácení stromů. Na dnešním
musíme kácení schválit. Po přiblížení, o které stromy jde, bylo o povolení hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

4) zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh byl řádně vyvěšen
od 30. 11. do 16.12. 2018. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Příjmy: 8.332.020,- Kč,
výdaje: 7.222.330,87 Kč, financování: - 1.109.689,13 Kč. Z přebytku 1.109.689,13 Kč bude
v roce 2019 uhrazena roční splátka úvěru ve výši 1.000.000,- Kč. Součástí rozpočtu jsou
finanční dary pro ČČK 10.000,- Kč, Tělovýchova – Sokol 40.000,- Kč, SHČMS 1.000,- Kč,
SDH 10.000,- Kč, se kterými budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančních darů
z rozpočtu Obce Kruh. Mateřské škole, příspěvkové organizaci byl navržen finanční
příspěvek z rozpočtu Obce Kruh 190.000,- Kč, Po upřesnění bylo o návrhu rozpočtu
hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) zastupitelstvu byl předložen návrh Rozpočtového opatření č.5/2018. Na položce příjmů
je dotace na výsadbu v lesích, na výstavbu oplocenky a těžbu v lesích 316.040,- Kč. Na
položce výdajů vyšší náklady na veřejné osvětlení, na kino a komunální služby 316.040,- Kč.
Na financování jsou přesuny na položkách a je po srovnání nulové. Konečný návrh opatření
tedy je: Příjmy: 316.040,- Kč,- Kč, Výdaje: 316.040,- Kč, Financování 0 Kč
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) v případě mimořádných rozpočtových změn do konce roku 2018 pověřilo zastupitelstvo
starostu provedením rozpočtového opatření č. 6/2018 s tím, že o nich bude informováno
na 1. zasedání v roce 2019
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) Obec Kruh byla požádána společností Eliprom s.r.o., zastupujícím subjektem společnosti
ČEZ distribuce a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.
945/3 a 1212. Pro položení podzemního kabelu nízkého napětí ve výše uvedených
komunikacích k pozemku 78/8. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako
je v těchto případech běžné. Po vysvětlení situace bylo o žádosti hlasováno a zároveň také
o pověření starosty podepsat smlouvu.
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
8) na předchozím zasedání bylo odloženo pro vyjasnění některých položek rozhodnutí
o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě obce Kruh. Vše bylo upřesněno a zastupitelstvo
a vysvětleno navrhovatelem řádu a o schválení bylo hlasováno
hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze
starosta - odpověděl na nějaké připomínky a dotazy z minulého zasedání.
- Když se něco nového udělá, tak je potřeba se o to starat, myšleno tuje na hřbitově.
Výměna porostu byla připravena, čekalo se jenom na vhodnější počasí. Uschlé tuje
na hřbitově byly brzy po posledním zasedání vyměněny, což i svědčí o tom, že bylo
vše vyjednáno. Stejně vysoké tuje by se tak rychle určitě nesehnali
- Prořezat stromy u silnice na Roztoky, padají větve. Na padající větve z jasanů a tedy
i nebezpečí ublížení na zdraví a poškození majetku a potřebu s tím něco dělat byl
majitel pozemku, KSSLK, upozorněn i požádán nejméně dvakrát v minulém i tomto
roce, nic se nestalo. Znovu jim tedy byla podána žádost na prořez. Samozřejmě,
že kdyby to obec zařídila, tak by nám silnice nebránili, ale na druhou stranu proč my
- Potřeba dokončení akce usazení filtrů a zarovnání terénu za hasičárnou. Pozemek
u hasičárny po usazení filtrů je samozřejmě po stavbě bez trávy. Čekalo
se, až bude po hasičské slávě, aby se to udělalo. Že to vypadá trochu monstrózně,
to asi ano, projekt ale navrhla zkušená a vyhledávaná firma, tak to asi tak má
být. Vše se dělalo na základě stavebního povolení z Odboru životního prostředí
Městského úřadu v Jilemnici a ten by nepovolil něco, kdyby to neodpovídalo platné
legislativě. Přečerpávací stanice na koupališti je pro hodně lidí asi složitá, ale jak
to jinak vyřešit a jak by se jinak zajistil odtok odpadní vody z jímky. I když
byla vyvážena, tak musela někde protékat, voda z ní mizela. Jak nakládá s odpadní
vodou od svých objektů je obec hlídána daleko více než nemovitosti občanů a proto
se instaloval v minulém roce filtr za septik u školky a teď u hasičárny. To samé
by obec měla zajistit u sokolovny a u školy. Jestli se ale bude řešit vodovod
a kanalizace, tak až podle situace.
- Proč se neřešil chodník mezi koupalištěm a obchodem? Třeba proto, že to půjde
vyřešit jinak, jak si ale zatím nechá pro sebe.
- informace k vodovodu a kanalizaci
- opravy koupaliště se provádí proto, že už to potřebuje vzhledem ke svému stáří.
Smlouva je uzavřena tak, že nájemce odvede pronajímateli 30 % z tržby za vstupné
a prostředky potom budou použity na údržbu areálu. Na druhou stranu buďme rádi,
že se současný nájemce areálu tak věnuje
- sousední obec Roztoky nám několikrát vyvezla kontejner s biomasou a nic nám
za to nefakturovala. Starosta to zdůvodnil tím, že to je poděkování za dovoz obědů
do školky
- odpadové hospodářství – podle informací se budou postupně zvedat ceny
za skládkovné a v roce 2024 by tento systém skončit. Od té doby by měl fungovat
jenom tříděný sběr a komunál by šel potom na spalovny, Těch je však v ČR málo.
Nikdo v současnosti není schopen dát pořádnou odpověď, jak to bude dál. I pokusy
s více popelnicemi k nemovitostem pro lepší třídění se nesetkaly s očekávanými
výsledky.
- popřál všem přítomným hezké svátky, pevné zdraví a mnoho soukromých
i pracovních úspěchů v novém roce

