Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
dne 17.2. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
10/2021 ZO schvaluje směnu p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním,
obě v k.ú Kruh a obci Kruh, s Pavlem a Ivou Ottovými z důvodu zajištění
přístupu k vrtu pro plánovanou stavbu vodovodu v obci. Rozdíl ve výměře
pozemků bude řešen doplatkem, který uhradí manželé Ottovi. Záměr směny
s požadavkem vyrovnání rozdílu cen byl řádně zveřejněn na úřední desce obce
od 19.1.2021 do 2.2.202.
11/2021 ZO pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy p.p.č. 1074/43
za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním, obě v k.ú Kruh a obci Kruh, s Pavlem
a Ivou Ottovými, ve které bude rozdíl ve výměře pozemků řešen doplatkem
ze strany manželů Ottových
12/2021 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kruh č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu
13/2021 ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů
k produkci odpadů se společností Severočeskými komunálními službami s.r.o.,
Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou a pověřuje starostu jejím
Podpisem
14/2021 ZO schvaluje plnou moc pro Severočeské komunální služby s.r.o.,
Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou k tomu, aby zastupovala obec
Kruh při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a pověřuje starostu jejím podpisem
15/2021 ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů
k produkci odpadů se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový
Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové pro skládku v Dolní Branné a pověřuje
starostu jejím podpisem
16/2021 ZO schvaluje plnou moc pro Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové k tomu, aby zastupovala obec
při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
pro skládku v Dolní Branné a pověřuje starostu jejím podpisem

17/2021 ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů
k produkci odpadů s akciovou společností Marius Pedersen, Průběžná 1940/3,
Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové pro skládku v Košťálově
a pověřuje starostu jejím podpisem
18/2021 ZO schvaluje plnou moc Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový
Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové k tomu, aby zastupovala obec
při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
pro skládku v Košťálově a pověřuje starostu jejím podpisem
19/2021 ZO schvaluje směnu pozemkových parcel č. 1112/9 a 1112/7
za p.p.č. 1110/6 a 1112/4 všechny v k.ú Kruh a obci Kruh bez vyrovnání
s Petrem a Olgou Cejnarovými. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední
desce obce od 19.1.2021 do 2.2.2021
20/2021 ZO pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy p.p.č. 1112/9 a
1112/7 za p.p.č. 1110/6 a 1112/4 bez vyrovnání, všechny v k.ú Kruh a obci Kruh
s Petrem a Olgou Cejnarovými
21/2021 ZO schvaluje podle §6 odst.5 písm.a), §44 písm.a), § 55a a §55b
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořízení změny č.3 územního
plánu Kruh z vlastního podnětu zkráceným postupem. Obsahem této změny
bude vymezení nové zastavitelné plochy pro výstavbu ČOV (nové čistírny
odpadních vod) na pozemcích p.č. 320, 324, 322 a 328/1 v k.ú. Kruh
a zapracování požadavků vyplývajících ze stavebního zákona.
22/2021 ZO schvaluje podněty uvedené v příloze „Požadavky na změnu
územního plánu Kruh“ a jejich zařazení do 2. zprávy o uplatňování územního
plánu Kruh
23/2021 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kruh v roce 2021
ve výši 23.417,- Kč městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice Masarykovo náměstí
82, IČO: 275808. Příspěvek je poskytován na základě Veřejnoprávní smlouvy
o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021
ze dne 18.2.2021 a je účelově vázaný na zajištění spolufinancování pečovatelské
služby v obcích ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice.

24/2021 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování
Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 a pověřuje starostu jejím podpisem.
25/2021 ZO schvaluje doplněné Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výdaje: 87.492,- Kč, Příjmy: 31.910,- Kč, Financování: 55.582,- Kč
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