Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
20.2. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková, Jindřicha Vancl, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek,
Ladislav Pršala, Jiří Sedláček
3 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hodin
ukončeno v 18,40 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ondřeje Šíra
pro pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Jindřich Vancl
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2017
4) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z programu Podpora přírody
a krajiny
5) Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
6) Informace o možností podání žádosti o pořízení změny č.3 Územního plánu Kruh
7) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z programu obnovy venkova
8) Projednání Rozpočtového opatření č.1/2018
9) Usnesení
10/ Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám navrhl doplnit program
o podání žádosti o dotaci na KULK z programu Podpora jednotek požární ochrany
Libereckého kraje. Potom vyzval zastupitele a přítomné občany k případnému doplnění
programu. Další návrhy nebyly a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2) Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 13.12.2017 provedl starosta
obce. Žádost o dotaci na MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul Podpora vítězů soutěže Vesnice roku byla podána, finanční dary jsou postupně
vypláceny, drobný dlouhodobý majetek ve škole je vyřazen, rozpočtové opatření č.6/2017
bylo provedeno, zastupitelstvo s ním bude seznámeno v průběhu zasedání. Žádost o koupi
p.p.č.1062/4 bude řešena později

3) zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.6/2016, které na základě
usnesení z posledního zasedání provedl starosta. Na položce příjmů je poskytnutá neinvestiční
dotace z POV KULK za vítězství v soutěži Vesnice Libereckého kraje, na položce výdajů
jsou chybějící náklady na práce v lesích a vyšší náklady na kino. Rozpočtové opatření je tedy:
Příjmy 450.000,- Kč, výdaje 93.000,- Kč, financování – 357.000 Kč.
4) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z programu Podpora přírody a krajiny ve výši 50% na obnovu zeleně
na pozemcích obce a na opravu pomníků v obci. Restaurátorské práce proběhnou
na pomnících sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, zeleň bude ošetřena na nové výsadbě
a u statku. Zbytek nákladů uhradí obec ze svých prostředků
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru p. Ondřej Šír je z dnešního zasedání omluven, s výsledky
kontroly seznámil zastupitele starosta obce a předložil zápisy. Zastupitelé jeho zprávu vzali
na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo kontrolováno, zda jsou dodržována usnesení
ze zasedání zastupitelstva a bylo konstatováno, že vše je v pořádku.
Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Finančního výboru.
Předseda kontrolního výboru p. Jindřich Vancl seznámil zastupitele s výsledky kontroly
Finančního výboru v roce 2017 a předložil zápisy. Zastupitelé i tuto zprávu vzali na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- dále seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo kontrolováno hospodaření, sestaveny návrhy
rozpočtových opatření, dále byly kontrolovány pohledávky z nájmů, poplatky. Na konci roku
2017 byly všechny pohledávky a poplatky kromě jednoho uhrazeny. Dluh byl vyrovnán
ze začátku roku 2018. Momentálně je už vše v pořádku.
Seznámení s plánem činnosti Finančního a Kontrolního výboru
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výše uvedeným plánem kontrol obou výborů na tento
rok
6) starosta po delší době seznámil zastupitelstvu se stavem zastavěnosti naší obce a vysvětlil
možnosti, jak provést další změnu Územního plánu Kruh č. 3. Parcely, navržené
do zastavitelného území, jsou postupně zaplňovány novými domy a tak by stálo za zvážení,
podat návrh na další změnu a rozšířit toto území. Obec žádné vhodné parcely nevlastní
a k zařazení tak připadají parcely soukromé. Jedním s požadavků stavebního úřadu
pro schválení změny je vyřazení stávajících pozemků, na kterých se evidentně nic neděje,
z ploch určených k zastavění. Vyzval zastupitele, aby se na tom podíleli Podle starosty je další
změna nutná. Potom dal slovo zastupitelům

7) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z programu obnovy venkova ve výši 30% na opravy místních komunikací,
zbytek uhradí obec ze svých prostředků
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
8) zastupitelstvu byl předložen návrh Rozpočtového opatření č.1/2018. Na položce příjmů
je dotace na volby prezidenta, doplatky dotací za Zelenou stuhu, zateplení sokolovny, drobné
stavební úpravy v sokolovně a zlatou stuhu. Na položce výdajů potom cena za nové knihy,
doplatek za energii v kině, vstupenky do kina, doplatek energie v sokolovně, krbová kamna
do bytu, žaluzie, kotel do bytu ve škole, dovybavení JSDHO, odměny volby. Příjmy
499.638,- Kč, výdaje 219.500,- Kč, Financování – 280.138,- Kč.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
9) zastupitelstvu byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z programu Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje
z programu Podpora jednotek požární ochrany ve výši 50% na doplnění a obnovu prostředků
potřebných pro její činnost. I v tomto případu zbytek uhradí obec.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
Diskuze:
starosta

- nejbližší akce 3.3. 9. Společenský ples, 17.3. dětský karneval a Country bál,
- na obec byl vznesen dotaz na frézování chodníků, jak zastupitelé?
- Spíše negativní reakce, kam se sněhem?
- nájem v sokolovně jenom na rok 2018, potom řešit v novém zastupitelstvu
až po vyhodnocení tohoto roku
- na Měú Jilemnice, odbor dopravy byla podána žádost o změnu dopravního
značení v obci. Jedná se o značku slepá ulice ke zvoničce, zrcadlo ke statku
a posunutí značek oznamujících obec nad statkem směrem na Roztoky
až před nemovitost čp. 149
- nabídka na program na tzv. Mobilní rozhlas od firmy Neogenia
- dohoda zastupitelstva, že ne
- nabídka na web Netpromotion a Živé obce – internetová dohledatelnost
- dohoda zastupitelstva, že ne
- chceme přispět na Hospic v Hořicích (Vrchlabí) ?
- jiný kraj, když někoho podpoříme, tak v našem regionu
- nabídka na LED lampy, zítra přijede zástupce firmy
- podium do sokolovny, problém se získáním kapely, není místo
- vysoký finanční náklad, řešit doděláním stávajícího dřevěného podia,
případně pronájmem
- p.p.č. 1108/13 = parcela pod hřbitovem a p.p.č. 1317 = cesta okolo Vl. Šírové
budou po podpisu smlouvy převedeny bezplatně na obec. Žádost byla podána
22.1.2014

- tabule s historií sokolovny, text je připraven, zbývá vybrat fotografie a potom
nechat vyrobit a instalovat
- dotaz na zastupitele, co by chtěli uvést do záměru prodeje parcely po letadle
- zahájení stavby do dvou let a jenom objekt pro bydlení
- zájem o učební pomůcky a knihy ze školy projevila Základní škola praktická
a speciální Semily a Alena Dlabolová.
- nejdříve přebere knihovnice, potom historici a až poté nabídneme
- Jilemnicko svazek obcí – po neúspěšném pokusu o získání lepšího dodavatele
služeb na odpadové hospodářství se teď vážně řeší vybudování vlastního
technického zázemí pro nakládání s odpady (pozemek v Hrabačově).
- zastupitelé dostanou v meilu finanční rozvahu možných variant na přestavbu
školy
Petr Albrecht – dotaz, jestli existuje evidence památných stromů zasazených k založení
Republiky
- není známo, doporučení zeptat se starší generace

