Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
25.7. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala,
Štěpán Dejmek, Jiří Sedláček
4 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,10 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ondřeje Šíra a Ivanu
Horáčkovou (dovolená) a konstatoval, že i tak je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Štěpán Dejmek
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání volby přísedícího Okresního soudu v Semilech
4) Projednání návrhu mimořádné odměny starostovi obce
5) Projednání žádostí o pronájem Obecního hostince Na Rychtě a obchodu
6) Projednání návrhu prodeje p.p.č. 1234
7) Projednání Rozpočtového opatření č. 3/2018
8) Usnesení
9) 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: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 21. 5. 2018 provedl starosta
obce. Záměry prodeje p.p.č. 1234, 1006/1 a 1006/10 byly vyvěšeny, pověřenec GDPR byl
jmenován, záměry pronájmu obecního hostince a obchodu byly vyvěšeny. Návrh mimořádné
odměny starostovi je v programu dnešního zasedání

3) Okresní soud v Semilech vyzval jménem jeho předsedkyně obec Kruh k volbě přísedícího
u této instituce. Z naší obce vykonává tuto funkci Eva Loukotová a se svojí volbou souhlasí.
Po upřesnění této funkce bylo o volbě Evy Loukotové hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Na předchozím zasedání bylo odsouhlaseno vypsání záměru prodeje p.p.č. 1234 na základě
žádosti Daniela Grossla. Záměr byl vyvěšen, nikdo další o parcelu neprojevil zájem. Běžná
prodejní cena pozemků obce je 50,- Kč/m2. Cena je však už hodně „letitá“ a zastupitelstvo by
mělo hodnotu určitě zvýšit. Starosta sám navrhl cenu 100,- Kč/m2. Jiné návrhy byly až 300,Kč za m2, to se však většině moc nelíbilo. Cesta je skoro nevyužívána a žadatel souhlasí
s věcným břemenem právo chůze a jízdy na kole. Obci to také pomůže vyřešit jiné spory.
Nakonec se zastupitelé dohodli na ceně 109,- Kč/m2. O schválení prodeje pozemku a zároveň
i o pověření starosty podepsáním kupní smlouvy bylo potom hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Na minulém zasedání navrhl Ondřej Šír udělení mimořádné odměny starostovi obce
udělení mimořádné odměny starostovi obce Jiřímu Sedláčkovi ve výši 70.000,- Kč za získání
dotací v uplynulých dvou volebních obdobích, za dovedení obce k titulu Vesnice Libereckého
kraje 2017 a následnou vzornou reprezentaci obce související s touto soutěží
Po diskuzi zastupitelů byla navržena odměna ve výši 70.000,- Kč. Starosta za návrh ocenění
poděkoval, ocenění si moc váží. Se samotnou odměnou, respektive se způsobem poděkování
sám ale moc nesouhlasí. Někdy by mu i stačilo třeba jenom poděkovat. U Vesnice
Libereckého kraje nebyl sám, je nutné nezapomenout na ostatní lidi, bez kterých by to nebylo.
Odměna bude vyplacena za měsíc červenec 2018
(hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala /
proti: 0, zdržel se: Sedláček )
6) Podle rozhodnutí zastupitelstva na posledním zasedání byl vyvěšen záměr pronájmu
obecního hostince a obchodu. Záměr byl vyvěšen a zájem o hostinec projevil jenom
Petr Haken. O obchod dva vietnamští občané (jeden neumí pořádně česky navíc nedoložil
potřebné dokumenty). O provozování obchodu má vážný zájem akciová společnost UNIKOM
z Kutné Hory a jeho vize je hodně perspektivní. Starosta upozornil zastupitele na problém
s prodavačkami a vyzval je k jejich návrhům, komu obchod a hostinec pronajmout.
Ladislav Pršala: souhlasí s uzavřením smlouvy s Petrem Hakenem a a.s. UNIKOM
Jindřich Vancl: i on souhlasí s uzavřením smlouvy s Petrem Hakenem a a.s. UNIKOM
Štěpán Dejmek: souhlasí s uzavřením smlouvy s Petrem Hakenem a a.s. UNIKOM
Jaromír Buchar: nemáme moc na výběr, souhlasí s uzavřením smlouvy s Petrem Hakenem
a a.s. UNIKOM
Jiří Sedláček: komu provozy pronajmout vyšlo už z jeho řeči. Hostinec Haken, obchod
Unikom
O návrhu na pronájem hostince Petru Hakenovi a pronájmu obchodu akciové společnosti
Unikom Kutná Hora, stejně jako o pověření starosty uzavřít nájemní smlouvy s výše
uvedenými bylo potom hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/

proti: 0, zdržel se: 0)
7) zastupitelstvu byl předložen návrh Rozpočtového opatření č.3/2018. Na položce příjmů je
dotace za Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku, dotace na opravy komunikací, dar kinu, tržby
v kině, dar na kulturní akce, nájmy, dar na rekreační areál a prodej pozemků. Na položce
výdajů jsou potom zvýšené náklady na péči o lesy, náklady na provoz kina, náklady na
realizace akcí za Zlatou stuhu, dary k výročí SDH a Sokol a jiné. Konečný návrh opatření
tedy je: Příjmy: 1.363.897,- Kč, Výdaje: 1.970.937,- Kč, Financování: 607.040,- Kč
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Diskuze
starosta

- 28. 7. 65. ročník turnaje v kopané a oslava 80. výročí založení fotbalu v Kruhu
18. 7. 130. výročí od založení SDH a Posezení pod lípou
- info k dotacím na KULK – schváleny nám byly žádosti o dotaci z POV na opravu
cest, z krizového fondu na dovybavení JSDHO, ze životního na opravu pomníků
a ošetření stromů v obci, z Lesnického fondu na péči o lesy (oplocenky) a další
na novou výsadbu a před schválením je i žádost o dotaci na filtry za septik
u hasičárny, kam je připojen i obchod a bude po realizaci i jímka na koupališti
- Andrea Albrechtová končí v obchodě, návrh na dar za 17 let provozování
zařízení obce

P.Albrecht – oživit instalaci fotopastí, na dětském hřišti je někdy dost nepořádek
J.Buchar – je nutné opravit židle na koupališti

