Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
21.5. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Ondřej Šír,
Štěpán Dejmek, Jiří Sedláček
3 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 19,40 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a konstatoval,
že i tak je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Ivana Horáčková
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017
4) Projednání Účetní závěrky obce Kruh za rok 2017
5) Projednání Účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Kruh za rok 2017
6) Projednání žádosti o prodej p.p.č. 1234 ostatní plocha
7) Informace k volbám do zastupitelstva obce
8) Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022
9) Usnesení
10) Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval zastupitele a přítomné
občany k případnému doplnění programu. Sám navrhl doplnění programu o projednání
vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 1006/1 a 1006/10. Dále navrhl vzhledem k blížící se účinnosti
obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů schválení přijetí politiky GDPR
a pověření starosty obce jmenováním pověřence systému GDPR. Dále navrhl projednání
vyvěšení záměru na pronájem hostice a obchodu, oba nájemci dali výpověď ke konci srpna
končí. Ondřej Šír navrhl projednat možnosti udělení mimořádné odměny starostovi obce
za ?????? Další návrhy nebyly
a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.2.2018 provedl starosta
obce. Žádost o dotaci na KULK z programu Fond ochrany vod - Program
vodohospodářských akcí byla podána, další usnesení jsou průběžně plněna.
3) zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za rok 2017 společně
s výsledkem přezkoumání hospodaření ve výše uvedeném období Krajským úřadem
Libereckého kraje. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Dotazy
zodpověděla účetní. Návrh Závěrečného účtu obce Kruh byl vyvěšen na úřední desce
od 4.5. 2018 do 20.5.2018. Závěrečný účet může být schválen bez výhrad.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2017. Podrobnosti vysvětlila
účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky
bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka Příspěvkové organizace Mateřská
škola Kruh za rok 2017. Podrobnosti vysvětlila účetní obce. Žádné dotazy nebyly,
o schválení účetní závěrky bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) zastupitelstvu byla předložena žádost Daniela Grossla a Markéty Boháčové, ve které žádají
obec o prodej p.p.č. 1234. Daniel Grossl už jednou o cestu žádal, zastupitelstvo ji však
odmítlo. Jedná se o komunikaci užívanou spíše k procházkám. Žadatelé souhlasí s případě
prodeje s věcným břemenem právo chůze a právo jízdy na kole pro všechny. Veškeré
náklady, jako jsou zpracování smlouvy a vklad do KN budou hradit žadatelé. Už jednou byla
podobná žádost na obec podána, aktuální podmínky jsou však jiné a pro nového majitele
zavazující. Prodejem by se využití komunikace neměnilo, spíše naopak. Žadatelé
by si vybudovali příjezd k nemovitostem po komunikaci z druhé strany. Dotčená parcela
p.č. 1234 by byla využívána už jenom pro pěší a cyklisty. Navíc na hranici komunikace stojí
i dům v majetku pana Grossla. Na zasedání byl pozván pan Grossl a starosta mu předal slovo.
Žadatel vysvětlil situaci, proč pozemek chce a potvrdil i, že chce komunikaci s tím, že na ní
bude věcné břemeno právo chůze a právo jízdy na kole. Dal i záruku, že na komunikaci bude
zabezpečen průjezd pro jednotky IZS. Zastupitelé si nechali ještě vysvětlit některé možné
situace, jako třeba právě dostupnost lokality z vesnice od Šorfů a potom bylo hlasováno
o podmínkách a o vyvěšení záměru prodeje
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

7) starosta seznámil přítomné s údaji k blížícím se komunálním volbám do zastupitelstev obcí.
Volby budou pravděpodobně 5. – 6. října, můžou však být i o týden dříve, termín vyhlašuje
prezident. O počtu zastupitelů v příštím volebním období budeme jednat v dalším bodě
zasedání. Kandidátní listiny se předávají registračnímu úřadu (Jilemnice) do 16 hodin 66 dnů
před konáním voleb (v případě, že volby budou v uvedený termín, tak doporučen nejdéle
20. července). Nezávislý kandidát musí mít na petici podepsáno nejméně 5% dospělých a
právně způsobilých obyvatel v obci, což v Kruhu je k dnešnímu dni 24 a u koalice nebo
politické strany 7%, což je 33. V Kruhu je momentálně 388 oprávněných voličů a evidováno
470 občanů. Do termínu podání kandidátky se to ale ještě může změnit. Z počtu občanů
je stanoven i počet podpisů na petici pro kandidáty.
.
8) zastupitelstvo bylo seznámeno s další povinností, kterou je stanovit 85 dní před termínem
voleb počet zastupitelů na příští volební období 2018 – 2022. Jak už bylo zmíněno, volby
budou buď 28. – 29. září nebo 5. – 6. října a proto raději počet zastupitelů schválíme už teď,
kdybychom se v potřebné době už nesešli. Starosta vyzval přítomné k předložení návrhů
k počtu zastupitelů v příštím volebním období a k jejich případnému opodstatnění. Podle
Ustanovení § 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů může být
v zastupitelstvu obce do 500 obyvatel 5 – 15 zastupitelů. Potom dal slovo zastupitelům.
J.Buchar, J.Vancl, I.Horáčková, Š.Dejmek, L.Pršala jsou pro zachování současného počtu.
Ondřej Šír navrhl zvýšit počet zastupitelů na 9 a stanovit radu obce. Důvodem pro jeho návrh
je dát šanci více občanům, hlavně mladším a pokud by byla rada, tak vidí v jejím stanovení
hlavně pomoc s prací starostovi. Starosta obce vzhledem k jeho informacím o zájmu o práci
pro obec podporuje zachovat stávající stav, tedy 7 členů zastupitelstva. Po diskuzi bylo
o počtu zastupitelů pro příští období hlasováno. Navrženo bylo 7 zastupitelů.
(hlasování: / 6 : 0 : 1 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: Šír)
9) starosta předložil zastupitelstvu návrhy na vyvěšení záměrů prodeje p.p.č. 1006/1
a 1006/10. V případě prodeje musíme dodržovat zákony a musíme být hodně opatrní.
Zastupitelům byl předložen i návrh podmínek prodeje a návrh případné kupní smlouvy.
O tom, komu budou pozemky prodány, rozhodne zastupitelstvo na základě doručeným
nabídek. O vyvěšení záměru bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
10) v pátek 25.5. 2018 vstoupí v účinnost nařízení Europské unie č.2016/679 ze dne
27.4.2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Každá obec, respektive město, by měla
schválit používání jakési strategie pro její naplnění a všechny potřebné dokumenty vyvěsit
na svoje webové stránky. Zastupitelstvu byly předloženy všechny dokumenty, které budou
následně zveřejněny. Zastupitelstvo musí také pověřit starostu jmenováním pověřence
systému GDPR, aby bylo uzavření smlouvy mezi ním a obcí v pořádku. Starosta se pokusil
vysvětlit přítomným, co bude pověřenec pro obec zajišťovat. Po kratší diskuzi bylo hlasováno
zároveň o přijetí strategie GDPR a pověření starosty jmenovat pověřence systému GDPR.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

11) starosta informoval zastupitele o podaných výpovědích nájemců Obecního hostince
a obchodu k 31.8.2018. Seznámil je také s tím, co už pro získání nového nájemce podnikl.
Osloveny byly řetězce Coop, Enapo, Quanto, Hruška a Unikom. Quanto a Hruška jsou
ochotny obchod za nějakých podmínek provozovat, pro obec by to však bylo hodně
nevýhodné. Zájem mají i dva vietnamští obchodníci. S hostincem to možná bude jednodušší.
Zastupitelstvo navrhlo nečekat a vyvěsit co nejdříve záměr pronájmu na uvedené nemovitosti.
Ondřej Šír navrhl dát do záměru, že přednost bude mít zájemce o oba provozy. Starosta počká
na návštěvu zástupců Unikomu a potom záměr zveřejní. O vyvěšení záměru bylo potom
hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Šír, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
12) Ondřej Šír navrhl udělení mimořádné odměny starostovi obce za jeho práci pro obec
v předchozích letech ve výši70.000,(hlasování: / 6 : 0 : 1 / pro: Buchar, Šír, Vancl, Horáčková, Dejmek, Pršala, /
proti: 0, zdržel se: Sedláček)
Diskuze
starosta

- všechny akce, týkající se odpadů se zvládli. V květnu a červnu proběhnou
tyto akce. 2. 6. hasičská soutěž a Pouťové posezení SDH pod Chocholkou,
9.6. 42. ročník dálkového pochodu Hanče a Vrbaty Sokol, 16.6. Soutěžní
odpoledne pro děti i dospělé ČČK, 28. 7. 65. ročník turnaje v kopané a 80. Výročí
založení fotbalu v Kruhu Sokol a 18. srpna 130. výročí od založení SDH a Posezení
pod lípou
- protože 25. 5. vejde v platnost nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR),
tak teď už určitě budeme potřebovat udělat něco se zajištěním obecního úřadu
a dat v něm. Musíme se zamyslet nad novým uzamykatelným nábytkem
a také nad zabezpečením budovy úřadu.
- obec koupila skákací hrad
- na KULK jsou před schválením žádosti o dotaci z odboru kanceláře hejtmana
pro hasiče, z odboru životního prostředí na ošetření stromů a pomníků v obci
a podle dnešní informace i z POV na opravu cest
- opravy sokolovny jsou před dokončením
Ondřej Šír – kdy se dodělá pokladna v kině
- vize občerstvení v kině

