Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
11.4. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jindřicha Vancl, Jaromír Buchar, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček
2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,30 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ondřeje Šíra
pro pracovní povinnosti a Štěpána Dejmka pro nemoc 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: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, 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 Lesnického fondu Libereckého kraje
4) Projednání podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím KÚLK
5) Projednání schválení nového znění stanov Jilemnicko – svazek obcí
6) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z programu Fond ochrany vod – Program
vodohospodářských akcí
7) Projednání Rozpočtového opatření č.2/2018
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, Horáčková, 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 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora
přírody a krajiny a Podpora jednotek požární ochrany byly podány, další usnesení jsou
průběžně plněny.

3) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Lesnického fondu
Libereckého kraje na stavbu oplocenek a nátěry proti okusu zvěří v obecních lesích. Výše
dotace je podle objemu podaných žádostí, něco určitě dostaneme
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) stejně jako na péči o lesy můžeme požádat tentokráte ne o dotaci, ale o finanční příspěvek
na hospodaření v lesích, v tomto případě na novou výsadbu. Podpořeny jsou tzv. meliorační
a zpevňující dřeviny. V tomto případě se žádá prostřednictvím krajského úřadu na
Ministerstvo zemědělství. Stejně jako předchozí bod je to celkem běžná praxe a i v tomto
případě něco žadatel dostane.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Šír, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Jilemnicko – svazek obcí předkládá návrh na schválení nového znění stanov Jilemnicka
svazku obcí. Je to reakce na vzniklé problémy s loňským auditem. Teď by mělo být snad už
vše v pořádku
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Sedláček/ proti: 0, zdržel se: 0)
6) zastupitelstvu byl předložen návrh k podání žádosti na KULK z programu Fond ochrany
vod – Program vodohospodářských akcí na vybudování společného zařízení na vypouštění
odpadních vod z hasičárny, hostince, obchodu a koupaliště. Na akci může být poskytnuta
dotace až ve výši 70% uznatelných nákladů.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
7) zastupitelstvu byl předložen návrh Rozpočtového opatření č.2/2018. Příjmy nebudou
žádné, na položce výdajů je cena za materiál na opravu větrem stržené střechy na kabinách,
náklady na reprezentaci obce, pojištění majetku obce, oprava auta, vertikutace fotbalového
hřiště a přesuny na položkách. Starosta navrhl přidat do výdajů dar pro MŠ a ZŠ Roztoky
u Jilemnice ve výši 40.000,- Kč jako podporu školního zařízení, kam dochází kružské děti.
Zastupitelé proti daru škole nebudou a podpoří ho, starostovi ale uložili, aby si škola o dar
nejdříve písemně požádala a potom ho bez připomínek schválí nejbližším rozpočtovým
opatřením. Rozpočtové opatření se nedoplňovalo a je tedy: Příjmy 0 Kč, výdaje 79.000,- Kč,
financování 79.000,- Kč.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze
starosta

- nejbližší akce 13. a 14.4. Vepřové hody v Hostinci na Rychtě, 18.4. Kružské
matice - drátkování, 30.4. čarodějnice a lampionový průvod Sokol, 4.5. Májový
koncert – Čtyři akordy, 11.5. beseda s Ivanem Brezinou v hostinci
- nebezpečný odpad 21.4., sbírka Diakonie 23. a 24.4., velkoobjemový odpad kontejnery 27. – 29.4, železný šrot sběr po obci 3.5., skládka 5. – 6.5.
- krajský audit hospodaření v pořádku, stejně tak i kontrola dotace z POV
na sokolovnu
- zítra od 9 hodin proběhne na Tuláčkově statku motivační seminář k soutěži
Vesnice roku, jehož budeme hostitelem a 14. března v Praze jarmark venkova
- nabídka na průkaz energetické náročnosti (PENB), tzv. energetický štítek.
Chceme něco takového? Zjistíme další podrobnosti a podle toho budeme dál
postupovat
- zájem z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
o prosklenou skříň ve škole, přijedou 19. 4. přítomní zastupitelé souhlasí s tím,
aby si ji odvezli
- požádání zastupitelstva o přečtení k informacím ke škole na příští zasedání.
Je vyhlášena výzva z MMR, dotační podmínky jsou více než dobré, ostatní
už není tak motivující, největší problém je udržitelnost dotačních podmínek
- nabídka DAS – právní ochrana proti špatnému rozhodnutí zastupitelstva.
Většinu máme i v pojistné smlouvě na majetek obce.
- ČČK Praha, žádost o příspěvek a nabídka propagace obce. Zastupitelé by raději
podpořili něco místního.
- Charita Vrchlabí – žádost o příspěvek, jiný region, i v tomto případě raději
podporovat podobná místní zařízení

Petr Albrecht – navrhl zastupitelstvu, aby se opravil chodník mezi kurty a koupalištěm

