Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
17.2.2021 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 18,55 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: Jaromír Buchar a Štěpán Dejmek
(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 schválení směny části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním,
obě v k.ú Kruh a obci Kruh
4) Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Kruh č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
5) Projednání uzavření dohody o výběru poplatku a předávání dokladů k produkci
odpadů se Severočeskými komunálními službami s.r.o. Jablonec nad Nisou
6) Projednání poskytnutí plné moci Severočeským komunálním službám s.r.o. Jablonec nad Nisou
k zastupování obce Kruh při uplatňování nároku na slevu za ukládání odpadů
7) Projednání uzavření dohody o výběru poplatku a předávání dokladů k produkci
odpadů s Marius Pedersen a.s.Hradec Králové na skládku v Dolní Branné
8) Projednání poskytnutí plné moci Marius Pedersen a.s Hradec Králové k zastupování obce Kruh
při uplatňování nároku na slevu za ukládání odpadů na skládku v Dolní Branné
9) Projednání uzavření dohody o výběru poplatku a předávání dokladů k produkci
odpadů s Marius Pedersen a.s. Hradec Králové na skládku v Košťálově
10) Projednání poskytnutí plné moci Marius Pedersen a.s Hradec Králové k zastupování obce
Kruh při uplatňování nároku na slevu za ukládání odpadů na skládku v Košťálově
11) Usnesení
12) Závěr

Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. Vyzval přítomné, jestli mají nějaký
další návrh na jeho doplnění. Sám navrhl doplnit program zasedání o schválení směny pozemkových parcel č. 1112/9 a 1112/7 ve vlastnictví manželů Cejnarových za p.p.č. 1110/6 a 1112/4
v majetku obce Kruh bez vyrovnání rozdílu ploch dotčených parcel, schválení pořízení změny č.3
územního plánu Kruh z vlastního podnětu zkráceným postupem a podnětů uvedených v příloze
„Požadavky na změnu územního plánu Kruh“ a jejich zařazení do 2.zprávy o uplatňování územního plánu Kruh a projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jilemnice o příspěvku
na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 a o projednání Rozpočtového
opatření č. 1/2021. Jiné 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. Žádosti o dotace budou průběžně podávány po jejich
vyhlášení. Záměr směny pozemkových parcel číslo 1074/43 za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním
byl vyvěšen, stejně i záměr směny p.p.č. 1112/9 a 1112/7 za p.p.č. 1110/6 a 1112/4, nikdo
se neozval. Směny budeme projednávat na dnešním zasedání. Žádosti o dotace budeme podávat
podle jejich vyhlášení. Ostatní usnesení jsou průběžně plněna.
3) na posledním zasedání jsme schválili záměr směny p.p.č. 1074/43 (5690 m2) za p.p.č. 963/14
s vyrovnáním. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 19.1.2021 do 2.2. 2021. Směnou
získáme do vlastnictví obce pozemek 963/14 okolo vrtu K – 4, který chceme zapojit do systému
plánovaného vodovodu. Vyrovnání, které znamená prodej zbytku p.p.č. 1074/43 (20463 m2), si dali
jako podmínku směny majitelé p.p.č. 963/14 pan Pavel Ott a paní Iva Ottová z Jilemnice. Starosta
navrhl prodat 14773 m2 p.p.č. 1074/43 za cenu minimálně podle zpracovaného znaleckého
posudku.
O směně ppč. 1074/43 (5690 m2) za p.p.č. 963/14 s vyrovnáním, kdy rozdíl ve výměře pozemků
bude řešen doplatkem, který uhradí manželé Ottovi a zároveň i o pověření starosty podpisem
směnné smlouvy bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
4) Přišla nepatrná změna zákonů, a proto se musí schválit nová Obecně závazná vyhláška obce
Kruh č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Jde pouze o malou změnu v textu (§), skoro nic jiného
se nemění, poplatek zůstane stejný
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
5) Nabídka SKS k poplatku za ukládání odpadů na skládku: od roku 2021 platí nový zákon
o odpadech. Poplatek za uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku se zvyšuje z 500 korun
na 800 korun. Když budou obce (OBČANÉ) dobře třídit odpady, tak může obec dostávat
až do nějaké výše tzv. třídící slevu a platit tak za odpady méně (je to tak i uváděno v novém
zákonu). SKS Jablonec (firma, která pro Kruh aktuálně „dělá“ odpadové hospodářství) nabízí všem
svým zákazníkům, že bude pro ně tuto agendu (hlášení, žádosti o slevy, hlídání výše slevy ....)
zajišťovat. Obce musí schválit Dohodu a udělení plné moci. Zatím chtěla SKS potvrdit nezávazně

záměr, to bylo po dohodě s ostatními obcemi svazku provedeno. Současně bylo také projednáno
také schválení uzavření dohody a udělení plné moci, a dokud pro nás nakládání s odpady
bude zajišťovat SKS, tak není nic proti tomu, aby byla schválena předložená Dohodu. Až přijde
ta pravá doba, tak vše převezme pod svá křídla EKO Jilemnicko a pojedeme dál pod jinou firmou.
Ta doba ale ještě nenastala, takže dohodu podepíše každá obec. Je to ale nutné schválit usnesením
zastupitelstva každé obce na veřejném zasedání, starosta (případně ani rada) a o tom rozhodnout
sám nemůže. Zastupitelům byl předložen dopis od SKS s nabídkou, Metodický materiál k problému
od Ministerstva životního prostředí. Návrh dohody, který budeme schvalovat a k ní i formulář
pro slevu, který se bude postupně vyplňovat. Jednou z příloh, kterou SKS poslala je i nezávazný
formulář pro zjištění záměru, že se obec zúčastní. Záměr starosta potvrdil.Vše začne až po podpisu
dohody.
O schválení Dohody o výběru poplatků a předávání podkladů s SKS Jablonec nad Nisou
bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
K zastupování obce v jednáních musí zastupitelstvo schválit zmocnění SKS Jablonec nad Nisou
k tomu, aby:
- zastupovala zmocnitele při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, u provozovatelů skládek jakožto plátců poplatku za ukládání odpadů na skládku,
na jimiž provozované skládky bude zmocněnec předávat k uložení komunální odpad splňující
podmínky podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, s výjimkou nebezpečných
odpadů, jehož původcem je zmocnitel a který od zmocnitele zmocněnec přebírá a bude přebírat
do vlastnictví na základě samostatného smluvního vztahu uzavřeného mezi zmocněncem
a zmocnitelem;
- jménem zmocnitele předávala provozovatelům skládek, u nichž bude v zastoupení
zmocnitele
uplatňovat nárok podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklady anebo informace
nezbytné k řádnému zpracování a podání vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku
ve formě a struktuře určené správcem poplatku, a to zejména informace a podklady o původci, druhu a hmotnosti odpadu a o uplatnění nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- svým jménem a na účet zmocnitele (nepřímé zastoupení) nebo jménem a na účet zmocnitele
(přímé zastoupení) hradila provozovatelům skládek, na něž bude zmocněnec předávat k uložení
odpad, jehož původcem je zmocnitel, poplatek za ukládání odpadů na skládku, který od zmocnitele
vybere, a provedla vypořádání případného přeplatku či nedoplatku na poplatku;
- zmocnitele dále zastoupila při dalších nezbytných souvisejících jednáních.
7)

Po vysvětlení bylo o schválení Plné moci pro společnost Severočeské komunální služby s.r.o.,
Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou k tomu, aby zastupovala obec při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
8) stejnou nabídku jako SKS Jablonec nad Nisou obci předložila i další firma zabývající
se nakládání s odpady, a to Marius Pedersen a.s. Hradec Králové prostřednictvím své pobočky
ve Vrchlabí pro skládku komunálního odpadu v Dolní Branné. I s touto firmou musíme ze stejného
důvodu uzavřít Dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů k produkci odpadů a schválit Plnou
moc pro ni k zastupování ve výše uvedeném. Po vysvětlení bylo o schválení Dohody o výběru
poplatků a předávání podkladů s a.s. Marius Pedersen, Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové,

500 09 Hradec Králové pro skládku v Dolní Branné a schválení Plné moci pro společnost Marius
Pedersen, Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
9) a další stejnou nabídku obci předložil Marius Pedersen a.s. Hradec Králové prostřednictvím
své pobočky v Jablonci nad Nisou pro skládku komunálního odpadu v Košťálově. Také s touto
pobočkou musíme uzavřít Dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů k produkci odpadů
a schválit Plnou moc pro ni k zastupování ve výše uvedeném. Po vysvětlení bylo o schválení
Dohody o výběru poplatků a předávání podkladů s a.s. Marius Pedersen, Průběžná 1940/3, Nový
Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové pro skládku v Koštálově a schválení Plné moci
pro společnost Marius Pedersen, Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
10) manželé Petr a Olga Cejnarovi podali na obec žádost o směnu pozemkových parcel č. 1112/9
a 1112/7 v jejich vlastnictví za p.p.č. 1110/6 a 1112/4 v majetku obce Kruh bez vyrovnání rozdílu
ploch dotčených parcel. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 19.1.2021 do 2.2.2021.
Směnou chtějí zamezit manželé Cejnarovi poškozování jejich pozemků těžkou technikou. Směna
nikomu nezabrání, aby se na pozemky za směňovanou lokalitu dostal i těžkou technikou. Vede
sem obecní cesta. Po vysvětlení bylo o směně uvedených pozemků a současně i o pověření starosty
podpisem směnné smlouvy hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
10) před podáním závěrečné žádosti o Změnu územního plánu Kruh č. 3 musí zastupitelstvo
schválit její konečnou variantu. Žádost trvá tak dlouho, protože se stále pracovalo na doplnění podle
požadavků Krajského úřadu, případně i občanů a konečná verze se tak neustále odkládala. Trvat
to ještě nějaký čas určitě bude. Tlačí nás ale souhlas s pozemky určenými pro stavbu ČOV
a proto jsme se dohodli, že pro urychlení odsouhlasení rozdělíme žádost vlastně na dvě. Ta první
a také rychlejší, vlastní změna ÚP bude jenom na pozemky pro případnou čistírnu odpadních vod
a ta druhá bude na pozemky určené pro zařazení do zastavitelných ploch. V tomto případě budeme
schvalovat podněty uvedené v příloze „Požadavky na změnu územního plánu Kruh“
a jejich zařazení do 2.zprávy o uplatňování územního plánu Kruh. Pokud to zastupitelstvo schválí,
tak v příštím týdnu potom pošleme žádosti a požadavky ve spolupráci s Městským úřadem
v Jilemnici, odborem územního plánování a stavebního řádu na Krajský úřad do Liberce
a už to bude pouze na něm, co nám povolí, případně co bude chtít, abychom ještě provedli, případně
upravili. Po upřesnění, o které parcely se jedná bylo společně hlasováno o žádosti o 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 a schválení podnětů uvedených v příloze „Požadavky na změnu územního
plánu Kruh“ a jejich zařazení do 2.zprávy o uplatňování územního plánu Kruh. O podání žádosti
o Změnu územního plánu Kruh č. 3 bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)

11) na rok 2020 jsme schvalovali veřejnoprávní smlouvu s městem Jilemnice o příspěvku
na pečovatelskou službu, která je podložena jakousi solidaritou s tímto zařízením, a to na oplátku
potom poskytne služby lidem ve vesnicích, kteří už se nedokážou o sebe postarat, respektive nikoho
k tomu nemají. Za rok 2020 jsme zaplatili podle veřejnoprávní smlouvy 21.920,- Kč. Na rok 2021
je základní cena 24.603,- Kč (je to podle počtu obyvatel podle čísla na statistickém úřadu
a příspěvku na obyvatele 49,91 Kč podle metodiky Krajského úřadu). Podle vyúčtování jsme na rok
2020 přispěli o 1.186 Kč víc, tak nám to bude odečteno od 24.206 a Kruh by tak měl přispět
po schválení a podepsání veřejnoprávní smlouvy na rok 2021 městu Jilemnice na poskytování
pečovatelské služby 23.417,- Kč. I když to momentálně naši občané až na výjimky nevyužívají,
tak může přijít doba, že to už bude potřeba. Nikdy nevíme, kdy Kruh takovou službu bude pro svoje
občany potřebovat, tak je asi dobře smlouvu znovu uzavřít (ta se bude aktualizovat každý rok,
dokud na to bude mít Jilemnice kapacity). Může se stát, že budeme třeba někdy i doplácet,
to ale záleží na vývoji a potřebě. Zastupitelé se shodli v názoru, že je to potřeba. O schválení
veřejnoprávní smlouvy s městem Jilemnice a o pověření starosty jejím podpisem i o schválení
poskytnutí příspěvku 23.417,- Kč městu Jilemnice na základě veřejnoprávní smlouvy
bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
12) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2021. Na položce příjmů je zbytek
dotace na rekonstrukci archivu, vyplacení pojistky na dveře v hostinci, prodej knih, na položce
výdajů potom navýšení příspěvku na bioodpady, stejně jako navýšení členského příspěvku svazku
a na přenesenou působnost. Protože jsme schválili solidární příspěvek Městu Jilemnice
pro pečovatelskou službu, tak starosta navrhl doplnit opatření na položce výdajů o 23.417,- Kč.
Doplněné rozpočtové opatření tedy bude: příjmy 31.910,- Kč, výdaje 87.492,- Kč, financování
55.582,- Kč.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
Diskuze:
Jiří Sedláček – nainstalování dopravních značek a zrcadla na Kamenci je dohodnuto
- sníh se vyhrnuje až na výjimky také dříve, horší to už je s parkováním, auta dost
často překáží změna PRVKÚK je snad na dobré cestě, osobní návštěva pravděpodobně
zabrala. Povolení užívání vrtů KM-1 a K-4 od Ministerstva zemědělství napodruhé
snad dopadne, do podmínek dají, že nepovolí nový vrt. Ty stávající snad ano
-od nového roku stouply náklady na likvidaci odpadů. Po vyhodnocení prvního čtvrtletí
budeme muset do rozpočtu nějaké finance přidat. Uvidíme, jak se lidi postaví ke třídění
a podle toho se i zachovat k výši poplatku na příští rok. V občasníku to bylo dost podrobně,
možná až moc, rozebíráno, tak to snad pochopí všichni. I když to si moc fandíme,
o odpadech lidi moc rádi nečtou
včera proběhl závěrečný audit KULK, tentokrát elektronicky. Informace, jak dopadla
kontrola hospodaření za uplynulý rok zatím nemáme
-obec vyhlásila malířskou soutěž, které se může zúčastnit kdokoliv. Podmínkou
jsou obrázky, které zachycují něco z naší vesnice
-lampy na výměnu zbytku veřejného osvětlení jsou složeny v šatně v sokolovně
-do Filipovska pořídíme na příští zimu stejný box na štěrk, jako je třeba na Kamenci. Když
jsou spoluobčané ochotni si cestu posypat (jako ti na Kamenci), tak to je dobrý nápad,
který se určitě vyplatí

