Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 2.12. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu

53/2020 ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 334.056,11
Kč Jilemnicku – svazku obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01
Jilemnice, IČ: 70694061 na nákup „Areálu Mříčná“, který bude sloužit
k zajištění zázemí pro společnou techniku Jilemnicka – svazku obcí a také
jako zázemí pro budoucí regionální odpadové centrum pro území členských obcí
Jilemnicka – svazku obcí, a „Movitých věcí nacházejících se v Areálu Mříčná“
a pověřuje starostu Jiřího Sedláčka podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.
54/2020 ZO bere na vědomí aktuální informace ke stavbě vodovodu
a kanalizace v obci
55/2020 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Kruh v roce 2021 ve výši 34.017,- Kč městu Jilemnice,
se sídlem Masarykovo náměstí 82, 512 42 Jilemnice, IČ: 275808. Příspěvek
je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 13. 11. 2019
a je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP
Jilemnice.
56/2020 ZO schvaluje rozpočet obce Kruh na rok 2021 jako schodkový
se zapojením přebytku hospodaření předchozích let: Příjmy 8.051.220,- Kč,
výdaje 9.915.142.11 Kč, financování 1.863.922,11 Kč a splátka úvěru 999.996,Kč. Návrh byl řádně vyvěšen od 16.11.2020 do 2.12.2020.
57/2020 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2020 tak, jak bylo předloženo.
Příjmy: 1.048.238,- Kč, Výdeje: 265.000,- Kč, Financování – 783.238,- Kč
58/2020 ZO schvaluje udělení mimořádné odměny starostovi obce Jiřímu
Sedláčkovi ve výši 48.244,- Kč za nadstandardní přístup k řešení problémů
souvisejících s přípravou stavby vodovodu a kanalizace v obci, zajištění získání
dotací a přístup k řešení pomoci občanům v obci v souvislosti s pandemií
Covidu – 19. Odměna bude vyplacena za měsíc prosinec 2020
59/2020 ZO pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření č. 6/2020
v případě mimořádných změn do konce roku 2020 s tím, že o nich bude
zastupitelstvo informováno na 1. zasedání v roce 2021

60/2020 ZO schvaluje předběžný záměr směny p.p.č. 1074/43 v k.ú. Kruh
a obci Kruh za poměrnou část p.p.č. 963/14 v k.ú. Kruh a obci Kruh s tím,
že směna bude s vyrovnáním bez doplatku
61/2020 ZO schvaluje předběžný záměr prodeje části p.p.č. 1074/43
v k.ú. Kruh a obci Kruh
62/2020 ZO schvaluje podání žádosti na MMR na akci Obnova místních
komunikací v obci Kruh „Ke hřbitovu“ v pasportu komunikací označené 2c,
a místní komunikace „Okolo zahradnictví do Roztok“ v pasportu komunikací
vedené jako 59c
63/2020 ZO schvaluje cenu pro vodné a stočné na základě odborného výpočtu
na kalendářní rok 2021
64/2020 ZO schvaluje Plán financování obnovy kanalizace v majetku obce
Kruh na roky 2021 - 2030
65/2020 ZO odkládá rozhodnutí o záměru prodeje části pozemkové parcely
číslo 1186/1 a pozemkové parcely číslo 241/2 na další zasedání
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