Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
25.10.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kruhu
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Ivana Horáčková, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Ladislav Pršala, Jiří Sedláček
2 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin
ukončeno v 19,1o hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Jindřicha Vancla
pro pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášení
schopné
Zapisovatelkou navržena: Ivana Horáčková
ověřovateli zápisu navrženi: Ladislav Pršala a Štěpán Dejmek
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Mládek, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání žádosti o směnu části p.p.č. 1270 za část p.p.č. 224
4) Projednání aktuálních informací k vybudování vodovodu a kanalizace v obci
5) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2021
6) Usnesení
7) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání Vyzval přítomné, jestli mají nějaký další
návrh na jeho doplnění. Jiné další návrhy už nebyly, o programu bylo hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Mládek, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Smlouva s Rydval Elektro byla uzavřena, smlouva
o věcném břemeni na p.p.č. 1195 zatím uzavřena nebyla, žadatel nedodal podklady, ze stejného
důvodu i kupní smlouva na koupi p.p.č. 1089, 1090/13 a 1094/1. Smlouva o zřízení věcného
břemene na p.p.č. 1286/123 s Povodí Labe je uzavřena, poplatek je uhrazen. Ostatní usnesení
jsou průběžně plněna.
3) na obec přišla žádost od nová majitelky čp 137 paní Šelové z Tanvaldu na směnu části p.p.č.
1270 za část p.p.č. 224 (mapa). Nejdříve chtěla část parcely koupit, část parcely 224 ke směně
ji navrhl starosta sám, aby se zajistila dostupnost na p.p.č. 1286/21 (jiná plocha, ostatní plocha).
Obec by tak prodejem části p.p.č. 1270 nezablokovala přístup majitelům pozemků dále za čističkou
a kovárnou (přes ostatní plochu to je „jednodušší“). Majitelka si chce „spojit“ pozemky,
které koupila, a tak o část p.p.č. 1270 obec požádala. S navrženou směnou souhlasí, geometrák
a vklad zaplatí (příloha směna). Zastupitelstvo bude se směnou souhlasí v případě, že bude na části

p.p.č. 1270 věcné břemeno pro uložení vodovodu a kanalizace
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Mládek, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
4) na profil zadavatele došlo 6 nabídek na zpracování projektu na vodovod a kanalizaci, nejlepší
nabídka od firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim je 1.166.000,- Kč bez DPH (1.410.860,- Kč
s DPH). Brzy se bude podepisovat smlouva
5) Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5/2021. Na položce příjmů je dotace
Na obnovu zařízení MŚ a OÚ, vyšší prodej dříví a kompenzační bonus za COVID 19. Na položce
výdajů jsou vyšší náklady na nahodilou těžbu v lesích, zaspárování dveří a přikrytí stropu
sádrokartonem na OÚ, oprava nákladů na příspěvek pro Eko Jilemnicko, vyšší náklady na platy
zaměstnanců OÚ a oprava dataprojektoru. Rozpočtové opatření tedy bude: příjmy 413.122,09 Kč,
výdaje 192.971,96 Kč, financování - 220.150,13 Kč. Po vysvětlení položek bylo o rozpočtovém
opatření hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Horáčková, Dejmek, Mládek, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

Diskuze:
Jiří Sedláček
-žádosti o poskytnutí budovy školy – s panem Semeckým je vše vyřešeno, stejně
tak i se zástupci SCIO školy z Prahy. Podmínky SCIO jsou pro obec neakceptovatelné,
chtějí, aby vše hradila obec

-Obecně závazné vyhlášky k odpadovému hospodářství – poslal jsem Vám znovu návrhy
vyhlášek podle nově schváleného zákona týkajícího se nakládání s odpady (jedna stanovení
systému a druhá o místním poplatku), jak by měly vypadat od roku 2022. Požádal jsem
Vás o zamyšlení se nad barevnými odstavci, ty červeně bych zachoval. Ty modré = poplatek
za odpad – můj návrh je na příští rok zachovat stejný a po vyhodnocení roku 2021 schválit
během roku 2022 novou (může i stávající zastupitelstvo, platnost bude od 1.1.2023). Slevy
poplatníkům označené červeně zachovat, modře tam nedávat. Poplatníci dělají odpady i tam,
kde jsou přechodně ubytovaní. Vyhlášku(y) musíme schválit na posledním zasedání,
tak by bylo dobře si je už připravit.
Štěpán Dejmek – pro stanovení ceny je potřeba předložit podklady o aktuálních
nákladech obce a podle toho buď poplatek zvýšit nebo počkat až podle nákladů
při spolupráci s EKO Jilemnicko
Jiří Sedláček – náklady zpracuju a všem pošlu, bude ale potřeba zpětná vazba
- odpověď z EKO Jilemnicko na dotaz z posledního zasedání ohledně kontejnerů
a pytlů (resp. systému, jak to bude EKO provádět: Petr Matyáš (předseda svazku obcí, ten,
co tu byl na zasedání) - většina věcí by měla zůstat stejná. O odkupu nádob jednáme
s SKS. Nádoby na separ (zvony + kontejnery 1100) zatím vypadá, že by mohlo EKO od SKS
odkoupit. Pytle na směsný odpad i tříděný bude možné objednat na příští rok už s logem
EKO Jilemnicko. Co se týká plastů a PET, tak pytle budou už jen na směsný plast a PET

se bude dávat do nich. Je možné do nich dávat i TetraPak, ale na TetraPak budou i nadále
fungovat oranžové pytle (Eko jich má od Ekokomu dvě palety). Úplně všechno nebylo
zodpovězeno (např. dotaz na kombinované kontejnery), ale jestli to dobře chápu, tak PET
i plast půjdou spolu (to je moc dobře, v poslední době je to v kontejnerech na PET docela
hrůza).TetraPack chce EKO řešit zatím pytlovým sběrem (viz zásoba od Ekokomu).

-na posledním zasedání budeme schvalovat rozpočet na příští rok, pokud máte nějakou
představu (přání), co by se mělo, respektive mohlo udělat, tak to navrhněte ještě
před sestavením návrhu, který všem potom pošle účetní
Štěpán Dejmek – k cestě ke Krakonošovu zahradnictví by bylo potřeba přidat ještě
jednu lampu
Roman Kužel – na hasičárně by se měla vyměnit okna
Jiří Sedláček – určitě cesta k Apltauerovým, k zamyšlení podlaha a dveře
v hostinci, ještě jedna samostatná vývěska pro smuteční zprávy

- paní Felcmanová se zatím k prodeji pozemků okolo cesty k Apltauerovým neozvala.
Má nějaké rodinné problémy, požádala o strpení
-kino – pro stahování filmů potřebujeme do budovy přivést „silnější“ internet a také
koupit nějakou potřebnou techniku pro stahování filmů. Oslovili jsme Nsys
a ten dal nabídku, že to nainstaluje a budeme platit cca 1815,- Kč za měsíc (cena s DPH).
Také k tomu potřebujeme “ počítač a hard disky sestavené v raidu pro případ výpadku
jednoho, cena je včetně instalace a připojení do kinosoustavy (podle nabídky od firmy,
která se tím zabývá 35,ooo,- Kč).Další počítač + tiskárna („obyčejnější“) bude potřeba
na rezervaci vstupenek (do rozpočtu na příští rok). Oboje by obec nemělo nijak „zruinovat“,
spíše postupně naopak (níže porovnání) a je to v současnosti v kinech s podobným
systémem běžná praxe. Můžeme začít od prosince (potřebné dát do rozpočtového opatření)
nebo by se to dalo do rozpočtu na příští rok a začneme od ledna. Nájem za data
by nám pokryl náklady za poštovné a půjčovné, počítač(e) musíme koupit.
Současný stav – počítáno na 180 filmů/rok a aktuální odměny pro kinaře:
poštovné/rok ………..........................................……. 18.000,- Kč = dovoz filmů
odvoz filmů (kinaři vozí osobně, je to limitované časem, (jeden hard disk musí stihnout do
premiéry nahrát více kin a disky jsou často vydány producentem
na poslední chvíli, je povinnost kina dopravit to do určeného kina i když to pošta nestihne,
osobně. V případě nedodání disku hrozí smluvní pokuta,
která se vypočítá z průměrných tržeb daného kina na jednu projekci) 14.400,- Kč
příprava filmů/rok …….................................................................…. 14.400,- Kč
administrativa ………................................................................…..…. 7.200,- Kč
celkem ……………………… 54.000,- Kč
Ta pokuta, o které se výše píše, by se počítala průměrem v případě, že kino nedoloží
škodu vyšší, ale kdybychom zapomněli a například Jilemnice, která má 160 míst, kvůli
nám nemohla hrát vyprodané představení, pak platíme prokázaný ušlý zisk,
z toho plyne, že Sharcem (tj. název systému, který budeme v případě instalace v našem
kině mít) tak zároveň „snižujerme výše uvedené riziko"

Stav po instalaci nového zařízení – 180 filmů/rok
Nsys/rok ………….................……….. 21.780,- Kč
příprava filmů/rok ……...................…. 14.400,- Kč
administrativa/dopravné (odhad)/rok… 15.000,- Kč – tady to nejde přesně trefit, někdy
nebude nic, někdy se bude muset, je to spíše nadsazené. (Internetové doručování filmů
v současnosti nepodporuje pouze jeden komerční a malí artoví distributoři, pro Kruh
by pravděpodobně při naší dramaturgii znamenalo, že internetem nepůjde doručit
10% programu. V roce 2021 to vychází, že by se postaru doručovalo 8 představení
z 65 představení.
celkem ……………………. 51.180,- Kč
Zřizovatel (obec) by si musel pořídit počítač, cena se nám rozdílem nákladů
asi už těžko vrátí, za tu dobu (rozdíl nákladů vyrovnán za 13 roků) bude vše zase úplně někde jinde a třeba ten počítač tak dlouho ani nevydrží (určitě)
V kinech je to teď celkem běžná praxe
Štěpán Dejmek – prověřit s potencionálním dodavatelem, jestli by šel stejný výkon
v rámci ceny nainstalovat i na obecní úřad

-žádost o dotaci na SFŽP na čerpací zkoušky na vrtech byla akceptována (konečně),
tak by vše po dlouhém „boji“ mohlo dopadnout
-k zamyšlení obchod vietnamec – minule jsme to neprobrali, tak snad teď
-Vietnamec se snaží, obchod funguje, z Prosečného je trochu „rozmazlený“
(neplatil nájem ani elektriku, dostal i byt). Jak jsem psal minule, elektrika
je (teď už spíše byla) 8.000,- za měsíc, nájem 1.000,-. Hledá ubytování někde
poblíž, je to ale drahé. Pokud o něčem víte, dejte vědět.
Ať ho tu udržíme, tak by bylo dobré nějak mu pomoci a něčím si ho nějak za(u)vázat
-KULK vyhlásit dotační program Obchůdek 2021+, kde můžou žádat o dotaci právě
takové obchody (podnikatelé), jako je ten v Kruhu. Alokace je 3.000.000. Pokusíme
se sestavit žádost a uvidíme, jak to dopadne. Na letošní rok se jedná pouze o dva měsíce,
větší naděje bude až v tom příštím
Jaromír Buchar – projdu všechna zařízení, které v obchodě nájemce má a můžeme
se pokusit změnit sazbu

-konec kompostování 9.11. Dobře to určitě není, nebyl žádný mráz a listí je na stromech.
Kompostárny jsou i vzhledem k letošní „úrodě“ trávy přeplněné a už se tam nic nevejde.

Jaromír Buchar – bylo by dobré upravit zeleň na hřbitově před márnicí. Ve stavu, v jakém
je překáží v údržbě a už spíše prostoru škodí

