Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
3.5.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Jindřich Vancl, Ivana Horáčková, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Ladislav Pršala,
Jiří Sedláček
1 občan, 0 hostů
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin
ukončeno v 18,35 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

program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020
4) Projednání účetní závěrky obce Kruh za rok 2020
5) Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Kruh za rok 2020
6) Projednání schválení převodu zisku Mateřské školy Kruh, příspěvkové organizace, za rok
2020 do rezervního fondu
7) Seznámení se Strategií mikroregionu Jilemnicko na roky 2021 – 2027
8) Projednání schválení Darovací smlouvy s Oblastní charitou Jilemnice na poskytnutím
finančního daru
9) Projednání žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí
10) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2021
11) Projednání žádosti o směnu ¼ p.p.č. 963/21 za poměrnou část p.p.č. 1115/8
12) Usnesení
13) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. Sám navrhl doplnit zápis o schválení
podání žádosti o pokácení 10 javorů na p.p.č. 1112/2, projednání žádosti o koupi p.p.č. 1264/2
která je v majetku obce a o informace k aktuálnímu stavu obchodu v obci a možném řešení
jeho provozu. Vyzval přítomné, jestli mají nějaký další návrh na jeho doplnění. 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 z POV, pro JSDHO a na životní
na opravu pomníku a prořez stromů jsou podány. Na lesy až podle toho, co budeme dělat. Směna
pozemků s Ottovými okolo vrtu je katastrálně vyřízena, vrt je tedy na pozemcích obce. Směna
pozemků s Cejnarovými je na katastrálním úřadu. Dohody pro slevu na odpady jsou pro skládky
v Košťálově a Dolní Branné podepsány, stejně tak i s SKS Jablonec nad Jizerou. Žádost o změnu
Územního plánu Kruh je na Krajský úřad podána. Veřejnoprávní smlouva s Městem Jilemnice
o příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby je podepsána. Ostatní usnesení jsou průběžně
plněna.
3) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za rok 2020 společně
s výsledkem přezkoumání hospodaření ve výše uvedeném období Krajským úřadem Libereckého
kraje. Kontrola vzhledem aktuální situaci v republice probíhala elektronicky. Během kontroly
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Dotazy zodpověděla účetní. Návrh závěrečného účtu
obce Kruh byl vyvěšen na úřední desce od 16. dubna do 1.května 2021. Závěrečný účet může být
schválen bez výhrad.
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

4) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2020. Podrobnosti vysvětlila znovu
účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly, o schválení účetní závěrky bez výhrad
bylo hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

5) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka Příspěvkové organizace Mateřská škola Kruh
za rok 2020. Podrobnosti vysvětlila účetní Markéta Dejmková. Žádné další dotazy už nebyly,
o schválení účetní závěrky opět bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

6) Zastupitelstvo musí schválit převod zisku 4.139,33 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola
Kruh za rok 2020 do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. Převod byl
zastupitelstvu vysvětlen účetní. O převodu zisku bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0
7) Zastupitelstvu bylo seznámeno se Strategií mikroregionu Jilemnicko na roky 2021 – 2027.

O strategii se nehlasuje, zastupitelstvo ji bere na vědomí
8) V roce 2020 jsme mluvili o možnosti zajistit dopravu občanům k doktoru, na nákup a podobně.
K tomu by pomohlo uzavření darovací smlouvy o finančním daru Oblastní charitě Jilemnice ve výši
5.000,- Kč na tzv. Charita taxi. Občané by si o službu volali osobně. Určitě to není nic špatného.
Pro propagaci záměru bude zapotřebí provést velkou reklamu, jinak zastupitelstvo nemá nic proti
zajištění podpory pro tuto službu. O schválení uzavření smlouvy bylo potom hlasováno
(hlasování: / 7: 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

9) V minulém roce jsme také schválili podporu Linky bezpečí. Organizace nás oslovila znovu
a žádá o podporu 3.000,- Kč na provoz krizové linky pro děti. I v tomto případě je nutné co nejvíce
službu zviditelnit. Zastupitelé podporu schvalují.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0)
10) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 2/2021. Na položce příjmů je daň
z příjmů, kterou odvádí sama obec, příspěvek obcím ke zmírnění aktuálních dopadů, poskytnutá
dotace na provoz kina, příjmy z prodeje pozemků a za prodej techniky na náhradní díly. Na položce
výdajů potom proinvestovaná dotace na kino, vyšší náklady proti dotaci na rekonstrukci archivu,
proinvestování vlastní dotace, poplatky státnímu rozpočtu, dotace svazku obcí na zakoupení areálu
Mříčná, výdaje na opravu požární techniky a vyšší náklady na odvod DPH. Do výdajů musíme
doplnit schválené příspěvky na Linku bezpečí a na Charita taxi. Doplněné rozpočtové opatření tedy
bude: příjmy 358.832,03 Kč, výdaje 518.988,04 Kč, financování 160.156,01,- Kč.
Po vysvětlení jednotlivých položek bylo o doplněném rozpočtovém opatření hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
11) V loňském roce o prázdninách podala na obec žádost o směnu pozemků paní Lea Vejclová
z Jilemnice, která chce v obci zhotovit tůň pro zadržování vody v krajině. Vzhledem k plánu stavby
vodovodu a kanalizace jsme nedokázali najít vhodný pozemek a žádost byla po dohodě odložena.
Teď přišla paní Vejclová s novou žádostí a chce směnit ¼ její parcely číslo 963/21
za část parcely 1115/8 v majetku obce. Místo, které si vybrala nebude určitě bránit ničemu
a nikomu. Veškeré náklady (geometrický plán, smlouva, vklad) by hradila žadatelka. Starosta
bude informovat ZOR Roztoky – Kruh, kterém na pozemku hospodaří. Na základě dohody
s družstvem bude o schválení informovat žadatelku
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
12) vzadu za Kruhem rostou na p.p.č. 1112/2 javory. Některé jsou zvětralé, popraskané
a nakloněné a ohrožují svoje okolí. Bude je v rámci bezpečnosti nutné postupně porazit. Po dohodě
bude provedeno pokácení včetně úklidu a vysazení nových stromů občanem Kruhu. 4 stromy musí
být poraženy z důvodu bezpečnosti ihned, ostatních 10 až v době vegetačního klidu. Podmínkou
povolení kácení bude, že v lokalitě budou vysazeny jiné javory. O podání žádosti k pokácení bylo
hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0
13) Obecní obchod je v poslední době v dost neutěšeném stavu. Nájemce firma Unikom z Kutné
Hory chce končit a její návrhy na další případný provoz nejsou pro obec moc akceptovatelné.
Proto starosta navrhuje vyvolat s firmou jednání o ukončení smlouvy v co nejkratším čase. Starosta
dále navrhl vypsání záměru pronájmu Obecního obchodu. K návrhu nebyly žádné připomínky
a o vypsání záměru bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0

14) Státní organizace Správa železnic bude revitalizovat železniční trať Trutnov – Chlumec
nad Cidlinou. Pro akci potřebuje narovnat pozemkové vztahy okolo železnice, a proto oslovuje
majitele ke schválení prodeje. Obce se bude týkat část pozemkové parcely 1264/1 na hranici našeho
katastru kousek od přejezdu na Roztoky. Podle nového geometrického plánu vznikne p.p.č. 1264/2
o velikosti 150 m2. Zastupitelstvo nejdříve musí schválit záměr prodeje a na dalším zasedání
případně potom vlastní prodej. Po vysvětlení bylo o vyvěšení záměru hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Mládek, Horáčková, Dejmek, Vancl, Pršala, Sedláček/ proti: 0,
zdržel se: 0

Diskuze:
Jiří Sedláček – něco k vodovodu a kanalizaci v obci. Občanům i chalupářům jsme do nemovitostí
dovezli smlouvu o smlouvě budoucí, jestli vůbec mají ještě zájem o tato zařízení.
Důvodem bylo naše lidi „probudit“, zájem tak trochu i díky aktuálnímu stavu vody v zemi
opadal. A také jsme chtěli, pokud nemají možnost získat informace, aby se přišli zeptat
osobně a promluvili jsme si o všem, co udělá (musí) obec a co zbude na ně. Smlouvu,
která měla tak trochu přinutit občany, aby to vzali vážně a se vší zodpovědností
se k záměru připojili nebo i ne. Smlouvu připravili jedni právníci, jiní ji zkontrolovali
a z toho bylo vycházeno. Ale jak známe právníky, tak to každý hodnotí jinak. Záměr
se určitě celkově neminul svým účinkem z celkového počtu nemovitostí občanů s trvalým
pobytem v obci, a i dalších nemovitostí a zařízení využívaných pro nás všechny (hřiště,
hřbitov, hasičárna, koupaliště, kurty, sokolovna, škola, obchod, hostinec, myslivecká
bouda) můžeme počítat podle podepsaných smluv, že se připojí 75 % nemovitostí. Stejně
tak i z aktuálně přihlášených lidí v Kruhu, do toho „půjde“ 69,5 %. Tady musíme
být ale hodně opatrní a je potřeba mít velkou rezervu. A podle poslední Vyhlášené výzvy
Ministerstvem zemědělství by to k poskytnutí dotace mělo stačit. Samozřejmě za dobu,
než se k tomu dostaneme stavebně, může být všechno jinak, ale tento jakýsi průzkum
nám ukázal, kromě toho, že je zájem o něco menší než byl zjišťěný anketou v roce 2018,
že se do projektu, který bude stát také nemalou sumu peněz, můžeme, respektive máme,
pustit. Co bude potom se vzhledem ke změnám v ekonomice a také aktuálním možnostem
obce nemůže nikdo vyjádřit, budeme muset hodně počítat. Projekt bude připraven tzv.
„v šuplíku“ a další zastupitelstvo bude muset rozhodnout, jestli do toho obec půjde nebo ne
- dopravní značky a zrcadlo na Kamenci jsou nainstalovány
- hodně nás zlobí dopravní provoz po vesnici díky objížďce v Roztokách. Snažíme
se komunikovat, stejně jako někteří občané, s Krajskou správou silnic, respektive
s odborem dopravy MěÚ v Jilemnici, nějaké jiné řešení zatím nemůžeme najít
a asi ani není
-ve škole v krovech máme Tesaříka a červotoče (rozpadá se dřevo). Nechal jsem nacenit,
kolik by stál nástřik, nabídka je za 106.000,-. Oslovíme i jiné firmy
Jaromír Buchar – je docela hrozné, co se asi děje na hřišti. Neustále je tam slušně řečeno nepořádek,
schází se tam omladina a nemusí být ani z naší vesnice
Jan Mládek – nainstalovat kamery nebo fotopasti
Jindřich Vancl – obec fotopast nějaký čas na hřišti měla včetně povinného
upozornění, že je tam nainstalována. Bohužel to moc nepomohlo
Jiří Sedláček – zkusíme to znovu a budeme muset být přísnější

