Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
18.1.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Jindřich Vancl, Ivana Horáčková, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Ladislav Pršala,
Jiří Sedláček
0 občanů, 0 hostů
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin
ukončeno v 18,05 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno tolik
zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
Zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Ivana Horáčková a Jan Mládek
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, sám navrhl doplnit program
o projednání záměru směny části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním a také projednání
žádosti o směnu p.p.č. 1112/9 a 1112/7 za 1110/6 a 1112/4. Žádné další návrhy nebyly,
o doplněném programu bylo hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, 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 Programu podpora hospodaření v lesích
na oplocenky, nátěry a výchovné zásahy
4) Projednání podání žádosti o kompenzaci ceny za dřevo postižené kůrovcem
5) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu obnovy venkova
6) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
7) Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z programu Podpora ochrany přírody
a krajiny
8) Usnesení
9) Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, sám navrhl doplnit program
o projednání záměru směny části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním a projednání žádosti
o směnu p.p.č. 1112/9 a 1112/7 za 1110/6 a 1112/4. Další návrhy už nebyly, o doplněném programu
bylo hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicku – svazku obcí je
podepsána, smlouva s městem Jilemnice o poskytnutí příspěvku na sociální služby zatím ne. Žádné
další rozpočtové opatření nebylo potřeba udělat, žádost o dotaci na MMR na opravu místních
komunikací je podána, záměr prodeje pozemkových parcel 1186/1 a 241/2 připravuje geodet.
Ostatní usnesení jsou průběžně plněna. Směnu a prodej p.p.č. 963/14 za p.p.č. 1074/43
s vyrovnáním budeme projednávat na dnešním doplněném zasedání
3) i v tomto roce musíme investovat do obecních lesů, tak na částečné krytí nákladů je možné podat
žádost o dotaci na KÚLK z Programu podpora hospodaření v lesích na oplocenky, nátěry a
výchovné zásahy (prořezávky). V letošním roce nás čeká nová výsadba a potom i potřebné
oplocenky. O podání žádosti bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
4) Důsledkem kůrovcové kalamity bude stát přispívat na cenu vytěženého dřeva, které bylo nutné
kácet z tohoto důvodu. V loňském roce jsme obdrželi dvě dotace, jednu za rok 2018, další potom za
2019. Letos budeme žádat za rok 2020. Podmínkou je vyhlášení výzva, ta zatím není. Uvidíme,
každopádně v roce 2020 jsme obdrželi téměř 500.000,- Kč. O podání žádosti na Ministerstvo
zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích bylo
hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
5) Také letos můžeme zažádat o dotaci z Programu obnovy venkova na Krajském úřadu
v Liberci. Pokračovalo by se v rekonstrukci obecního úřadu a přidala by se i šatna ve školce.
O žádosti o dotaci 30 % bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
6) Každý rok krajský úřad vyhlašuje výzvy na poskytnutí dotace pro hasiče, stejně tomu
je i letos. Výbava členů jednotky se musí obměňovat třeba i z důvodu životnosti. O žádosti dotace
50 % bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
7) V katastru obce zbývá opravit poslední pomník v lese „U křížku“, všechny ostatní
už jsou upravené, respektive se dodělají letos. Menší probírku by si znovu zasloužila i lipová alej
ke hřbitovu, případně i kaštany na hřišti a u statku. Dotace může být až 70 %
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
8) doplňující bod je projednání záměru směny části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním.
Nakonec jsme se s majitelem pozemku okolo vrtu K – 4 dohodli na směně metr za metr a že chce
jako náhradu dokoupit zbytek parcely za cenu podle znaleckého posudku (vyrovnání).
Ten si necháme udělat a záměr směny s vyrovnáním vyvěsíme na úřední desku. Obec bude kromě
posudku hradit i vklad do katastru nemovitostí a zpracování smlouvy. Obec by měla touto transakcí

získat nejen pozemek okolo vrtu K – 4, který chceme zařadit do systému vodovodu, ale ještě nějaký
finanční obnos za následný prodej zbytku p.p.č. 1074/43, jímž si dává majitel p.p.č. 963/14
podmínku směny. O směně části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním
a o pověření starosty vyvěšením záměru směny bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
9) dalším doplňujícím bodem programu je projednání žádosti manželů Cejnarových o směnu
pozemkových parcel 1112/9 a 1112/7 (Cejnarovi 2806 m2) za 1110/6 a 1112/4 (obec 2571 m2).
Cejnarovi jsou hrubě nespokojeni jednáním občanů a ničení pozemku těžkou technikou,
když je mokro. Proto chtějí na konci pozemku upravit lávku, aby po ní nebylo možné projíždět auty,
pro cyklisty a pěší bude přechod zachován. Místo je jinak dostupné po obecní komunikaci.
Cejnarovi nabízejí ke směně pozemky (viz mapa) o 235 m2 větší a sousedící s obecními.
Stejně tak sousedí parcely, které chtějí od obce s jejich pozemky. Směnou nic neohrozíme.
Zastupitelé se shodli, že na směně, pokud bude zachován přechod pro pěší přes potok, nevidí
nic poškozujícího pro dostupnost lokality, a proto s ní i souhlasí. O záměru směny a pověření
starosty jeho vyvěšením bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
Diskuze:
Jiří Sedláček – na prvním zasedání vždycky seznamoval s tím, co se chystá. Bohužel díky současné
situaci může jenom poznamenat, že hasiči odložili o rok svůj bál a co bude dál zatím nikdo neví.
Popřál všem, aby se jim v novém roce co nejvíce dařilo a doufá, že se brzy vše v dobré obrátí
a vesnice bude zase fungovat tak, jak jsme zvyklí
Jaromír Buchar – bylo by možné vyměnit na křižovatce při výjezdu od Fejfarových ke hřbitovu
značku dej přednost v jízdě
Jan Mládek – stejnou značku vyměnit na stejné cestě i na křižovatce na Kamenec. Důvodem
je také vyšší bezpečnost, občas se stane, že auta musí hodně brzdit, aby se nesrazila
Jiří Sedláček – hned z jara, respektive až roztaje sníh to zadáme
Jaromír Buchar – občané si přejí, ať se Filipovsko a Kamenec protahují dříve kvůli dostupnosti
do práce
Jiří Sedláček – promluvím s odpovědnými lidmi. Je ale už z dřívější doby stanoven
harmonogram vymetání, co má být nejdříve (obchod, školka).

