Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
14.6.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ivana Horáčková, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Jiří Sedláček
1 občan, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin
ukončeno v 18,35 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a zvlášť předsedu svazku obcí Jilemnicko
Petra Matyáše, omluvil Jindřicha Vancla a Ladislava Pršalu pro pracovní povinnosti a konstatoval,
že i tak je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášení schopné. Upozornil zastupitele,
že pro platnost usnesení musí hlasovat minimálně čtyři zastupitelé stejně
Zapisovatelkou navržena: Ivana Horáčková
ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Jaromír Buchar
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání informací k obecnímu obchodu
4) Projednání informací k EKO Jilemnicko
5) Projednání informací ke stavbě vodovodu a kanalizace
6) Projednání prodeje p.p.č. 1264/2
7) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2021
8) Projednání schválení pokácení stromů na p.p.č. 1112/2
9) Usnesení
10) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám ho navrhl doplnit o schválení
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Krajským úřadem Libereckého kraje
pro vybudování a provozování stavby „SM, Kruh – veřejné osvětlení a rozhlas, 20111 - Vo, k.ú.
Kruh“ a ze stejného důvodu i schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Labe.
Vyzval přítomné, jestli mají nějaký další návrh na jeho doplnění. Další návrhy už nebyly,
o doplněném programu bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Darovací smlouva s Charitou Jilemnice i s Linkou
bezpečí jsou podepsány, vše je vyřízeno. Směnu pozemků si žadatelka rozmyslela a nebude tedy
provedena. Záměr pronájmu obchodu byl vyvěšen, o výsledku budeme jednat v průběhu zasedání.
Stejně tak i o prodeji p.p.č. 1264/2. O schválení povolení kácení stromů na p.p.č. 1112/2 budeme
Také. Ostatní usnesení jsou průběžně plněna.
3) na obec přišla oficiálně jediná žádost o pronájem obchodu (posílám
v přílohách). Zájemce je ze Žacléře a má podobný obchod v Prosečném. S Jindřichem
jsme se tam byli podívat a sortiment i ceny má vyhovující. Krájená uzenina se u Vietnamců moc
nevidí a on ji tam má, zelenina vypadala taky dobře. Doplňkový sortiment základní hygiena,
drogerie. Byl se tady třikrát podívat a potvrdil, že to bude chtít. Otvírací dobu
ještě upraví podle potřeby (svojí i lidí), myšleno třeba ranní školní autobus apod. Prosečné
je asi o 110 obyvatel větší než Kruh a je tam taky jenom jeden obchod
- v „rezervě“ z před dvou roků, když nastupoval Unikom, byl ještě Vietnamec v Semilech a
další v Nové Pace. Po vyvěšení záměru se neozvali a po „kontrole“ jejich obchodů (Honza
Semily a já v Pace) a projeveném zájmu toho ze Žacléře
jsem je už nekontaktoval
- v obchodě jsou po stranách ke koupališti a k silnici nové regály, které patří Unikomu.
Ty naše staré už nejsou. Za 11.000 nám je UNIKOM nechá,
- mrazáky, pokladna, váha se řeší, to by si kdyžtak koupil nebo zařídil nový nájemce
- V tomto týdnu by mělo dojít pravděpodobně k předání obchodu
Problémy s obchodů v okolí: Roztoky (s.r.o.) dotují obchod každý rok, Svojek
(provozovatel Pavel Šimůnek z Libštátu) pro udržení obchodu platí obec elektriku plus doplácí
nájemci nějaké peníze – dělá to 8000 měsíčně. Martinice (Coop chce pravděpodobně končit, obec
jim nic nedává), volal mně starosta, jak to tady máme.
• Unikom platí zálohu na elektriku 6000 měsíčně, kolik to bylo ale po vyúčtování
jsem se nedozvěděl
• Poznámka k zamyšlení: V Prosečném neplatí nájem, elektriku a dostal od obce
nad krámem i k užívání zadarmo byt. Když končila Andrea Albrechtová v roce 2018,
tak jsme oslovili řetězce, aby obchod provozovali - Hruška chtěla 300000,- za rok, COOP
250.000,-. Jsou to pravděpodobně peníze na mzdy
Záměr pronájmu obecního obchodu byl řádně vyvěšen na úřední desce od 11.5. do 4.6. a přihlásil
se pouze Toan Tran Quoc, bylo o pronájmu obchodu a zároveň o pověření starosty podpisem
smlouvy hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

4) Na základě předložených hlášení a finančních nákladů o nakládání s odpady za roky 2019
a 2020, stejně tak i za začátku roku 2021 se připravují smlouvy s obcemi, ve kterých budou ceny
na příští rok (viz příloha) stejné jako máme po letošním zdražení a také po změně zákona
se stávajícím odběratelem odpadu (SKS a Marius Pedersen). Další případné úpravy na rok 2023
můžou následovat až po nějakém vyhodnocení, to by ale bylo i se zmíněnými firmami. Marius
Pedersen i SKS vždy reagují až na aktuální situaci.
Pozval jsem předsedu svazku obcí Jilemnicko, Rokytnického starostu Petra Matyáše,
aby nám přiblížil, jak to s EKO Jilemnicko do budoucnosti bude. Stejně tak jaké budou
nejvhodnější smlouvy, k tomu se ale dostaneme déle. Předal slovo hostovi.
Petr Matyáš – seznámil přítomné s děním v EKO Jilemnicko a vysvětlil, jak se stanoví ceny
pro obce. EKO vychází z cen SKS, nic zatím nechce měnit

Jan Mládek – jak se plánuje svoz
Petr Matyáš – KUKA vozy do areálu a potom do spalovny
Štěpán Dejmek – třídění odpadů sjednotit pro všechny obce, aby nedocházelo k tomu,
co se teď děje. Do kontejnerů na PET se běžně odkládá všechen plast. Někde
jsou kontejnery stejné barvy na plasty a občané to potom moc neřeší
Jiří Sedláček – pokusit se v rámci svazku zpracovat společnou vyhlášku. Co proto můžou
obce udělat?
Petr Matyáš – není prováděcí vyhláška, přiklání se spíše k poplatkům za systém
Štěpán Dejmek – mohou podnikatelé uzavřít smlouvu s EKO?
Petr Matyáš – podnikatel může zůstat u SKS nebo uzavřít smlouvu s EKO
Další otázky už nebyly, o schválení cen odpadových komodit ve smlouvě s EKO Jilemnicko na rok
2022 potom zastupitelstvo hlasovalo
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

Eko Jilemnicko chce oslovit i SKS s možností spolupráce, ale to je všechno v jednání
a bude to ještě nějaký čas trvat, než se firmy spolu dohodnou nebo třeba taky nedohodnou
a každý pojede po své ose. EKO Jilemnicko dotahuje smlouvu se spalovnou Termizo v Liberci
(hodně důležitá skutečnost pro budoucnost a vlastně pro vyřešení problému kam s odpady.
Bez Termiza by to asi šlo těžko. Další spalovny jsou v Praze, Brně a Plzni, řeší se však možnosti
stavby dalších.
Jen pro informaci: pozemek v Hrabačově, který měl sloužit jako místo pro činnost EKO
Jilemnicko, a který vyvolal hodně rozbrojů, se povedlo prodat.
- každopádně se musí na rok 2022 schválit nová OZV k nakládání s odpady (viz e-mail, který
jsem Vám poslal 18.5.). Určitě se na to podívejte a hned po prázdninách se tím začneme zabývat.
A nejde v ní pouze o konečnou cenu pro občany, s tou se může nebo taky zatím nemusí asi něco
udělat. Každopádně se vyhláška nemůže měnit během roku, musí platit od jeho začátku,
a tak ji musíme schválit ať už se zvýšením nebo i bez zdražení poplatku ještě letos
-starosta oslovil ohledně vyhlášky Odbor dozoru Ministerstva vnitra a teď už bude pouze
na obci, pro jaký systém odpadového hospodářství se rozhodne a podle toho musí být
i vyhláška, doporučují spíše podobnou, jako máme doposud. To znamená vybírat poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství. A takovou vyhlášku už i poslali. Pokud
se rozhodneme pro systém Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Tady je to ale zatím nepřehledné
-protože se starosta nemůže zúčastnit školení týkajícího se tohoto tématu na Krajském úřadu,
které bude 25.6., oslovil zastupitele, jestli by nechtěli jet. Sám se dohodl se starosty z jiných
obcí, že mu potom udělají jakési školení oni
Další informace o dění okolo EKO Jilemnicko vzalo zastupitelstvo na vědomí
5) PRVKuk pro Kruh se všemi změnami potřebnými pro vodovod a kanalizaci schválila
1.6. rada LK. Na konec měsíce to bude schvalovat i zastupitelstvo. Takže po více
jak půlročním boji s Ministerstvem zemědělství jsme se dostali tam, kde potřebujeme být.
Ani se mně o tom už nechce mluvit, snad už to teď někam povede. Zítra pojedu na první schůzku
ohledně vyhlášení záměru (podmínek) pro výzvu na zpracování projektu, konečně.
I tuto informaci bere zastupitelstvo na pouze vědomí

6) prodej pozemku1264/2 – 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. Podle mapy je vidět, že se jedná o prostor vedle tratě,
kde železnice chce „upravit“ pozemek, respektive narovnat vztahy s majitelem okolo tratě.
Takových míst je okolo kolejí z Chlumce až do Trutnova hodně a v rámci revitalizace se bude
„legalizovat“ téměř vše. Správa železnic chtěla rušit i nějaké přejezdy, například jeden
nad Vydrovým hájem. Proti tomu jsme se společně se sousedy z Roztok postavili, protože by se pan
Šubrt z Roztok nedostal na svoje pozemky na kružském katastru. V novém návrhu už nic takového
není, proto prodej pozemku můžeme schválit.
O prodeji p.p.č. 1264/2 bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

7) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 3/2021. Na položce příjmů je dotace
na obnovu lesních porostů a příspěvek občana na opravu pomníku. Na položce výdajů není nic.
Rozpočtové opatření tedy bude: příjmy 36.560,- Kč, výdaje 0 Kč, financování – 36.560,- Kč.
Po vysvětlení jednotlivých položek bylo o doplněném rozpočtovém opatření hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

8) na posledním zasedání jsme schválili podání žádosti o pokácení stromů na p.p.č.1112/2.
Na dnešním zasedání ji musíme ještě povolení pokácení schválit. O povolení pokácení stromů
s podmínkou, že se v lokalitě vysadí stromy nové bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

9) na obec přišla z Krajského úřadu zpracovaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
„SM, Kruh – veřejné osvětlení a rozhlas, 20111 - Vo, k.ú. Kruh“, kterou nám bude umožněno
v budoucnu vystavět nové veřejné osvětlení a rozhlas. ČEZ chce zrušit nějaké sloupy po vesnici,
na kterých máme veřejné osvětlení a rozhlas. Nechali jsme si zpracovat dokumentaci na vybudování
nových a s Krajským úřadem teď musíme uzavřít zmíněnou smlouvu (příloha), aby se mohlo okolo
a pod silnicí pracovat. Abychom mohli zmíněná zařízení doplnit, tak zastupitelstvo musí schválit
tuto smlouvu.
O schválení smlouvy a zároveň o pověření starosty jejím podpisem bylo potom hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

10) Ze stejného důvodu, tedy stavby veřejného osvětlení a rozhlasu musí obec uzavřít Smlouvu
o zřízení věcného břemene přes potok za sokolovnou pro VO a rozhlas se státním podnikem
Povodím Labe. Zařízení půjdou přes pozemkovou parcelu č. 1286/123 za sokolovnou a potřebujeme
se tam bez problémů pohybovat a stavět zmíněná zařízení. Po vysvětlení bylo o schválení této
smlouvy, stejně jako o pověření starosty jejím podepsáním také hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Dejmek, Horáčková, Mládek, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

Diskuze:
Jiří Sedláček - na hřišti byla nainstalována fotopast, uvidíme, co nám snímky řeknou
-pravděpodobně 31.7. proběhne 68. ročník fotbalového turnaje. Družstva jsou,
bude se hrát stejným systémem jako v roce 2020
- manželé Vejclovi darovali obci 20.000,- Kč na opravu pomníku u Křížku
- v příštím roce budou komunální volby, pokud budete chtít znovu kandidovat,
bylo by dobré, abyste se více zajímali o dění okolo vodovodu a kanalizace.
Je toho docela hodně a určitě bude potřeba se do dění zapojit. To nakonec už i teď,
když se začne zpracovávat projekt. Projektant bude občas potřebovat pomoci
u nemovitostí a já tu nemusím pořád být. Na jednoho to je opravdu hodně
-přišla nabídka na možnost koupě knihy Liberecký kraj 2021, kde jsou všechny obce
a města. Pokud budete mít o knihu zájem nebo Vás napadne co s ní, dejte vědět
a můžeme objednat
-na odbor dopravy byla dána žádost o instalaci značky zákaz parkování od křižovatky
až po Alkion. K žádosti se budou vyjadřovat dotčené orgány
- Jindřich Vancl chce, aby obec požádala dopravní policii o měření rychlosti v obci
minimálně jednou týdně
- další zasedání bude 13.9.
- popřál všem hezké léto a příjemnou dovolenou

