Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
9.3.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kruhu
přítomno: 6 členů zastupitelstva
Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Jan Mládek, Ladislav Pršala, Ivana Horáčková, Jiří Sedláček
5 občanů, 0 hostů
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 19,15o
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Štěpána Dejmka
pro pracovní povinnosti a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl, ověřovateli zápisu navrženi: Jaromír Buchar a Jan Mládek
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jilemnice o příspěvku
na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022
4) Projednání návrhu prodeje pozemkových p.č. 108, 1207/3, 1208/3 a 91/3
5) Projednání návrhu prodeje pozemkové p.č. 241/2 a části p.p.č. 1186/4 b
6) Projednání schválení pokácení stromů na p.p.č. 308/1
7) Projednání zadání zpracování LHP na roky 2023 – 2032
8) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2022
9) Usnesení
10) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám navrhl doplnit program o projednání
možnosti podpory provozu obchodu a pohostinství na základě uzavření darovací smlouvy,
projednání návrhu poskytnutí pomoci Ukrajině, o projednání koupě p.p.č.1089 orná půda 1360 m2,
1090/13 orná půda 825 m2 a 1094/1 trvalý travní porost 639 m2 a o projednání návrhu schválení
záměru prodeje části p.p.č. 916, 918/1 a 914/17, který by byl řešen z části směnou za p.p.č. 1227/2
a z části prodejem a vyzval přítomné k jeho případnému dalšímu doplnění. Jiné další návrhy už
nebyly, o doplněném programu bylo hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Žádosti o dotace na ošetření stromů a opravy cest
ke Krajskému úřadu jsou podány, ostatní až podle situace. Záměry prodeje obecních pozemků byly
vyvěšeny, dnes o nich budeme jednat. Smlouva o věcném břemeni byla uzavřena, ostatní usnesení
jsou průběžně plněna
3) na roky 2020 a 2021 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 podle svých aktuálních možností poskytne služby lidem ve vesnicích, kteří už se nedokážou

o sebe postarat, respektive nikoho k tomu nemají. Za rok 2021 jsme zaplatili podle veřejnoprávní
smlouvy 24.603,- Kč. Na rok 2022 je základní cena 27.404,- Kč (je to podle počtu obyvatel podle
čísla na statistickém úřadu a příspěvku na obyvatele 58,15 Kč podle metodiky Krajského úřadu).
Kruh by tak měl přispět po schválení a podepsání veřejnoprávní smlouvy na rok 2022 městu
Jilemnice na poskytování pečovatelské služby 27.404,- Kč. Momentálně službu 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 27.404,- Kč městu Jilemnice na základě veřejnoprávní
smlouvy bylo potom hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
4) Na posledním zasedání jsme na základě žádosti občana schválili vyvěšení záměru prodeje
p.p.č. 108, 1207/3, 1208/3 a 91/3 - nikdo jiný se nepřihlásil, tak prodej můžeme dnes za podmínek,
které jsme si stanovili schválit. O schválení prodeje p.p.č. 1207/3 Petrovi a Miloslavě Dejmkovým
a p.p.č. 108, 1208/3 a 91/3 Soně Bucharové bylo potom hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
5) Stejně tak jsme na posledním zasedání jsme na základě žádosti občana schválili i vyvěšení
záměru prodeje p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 1186/4 b – ani v tomto případě se nikdo jiný nepřihlásil,
i v tomto případě prodej můžeme dnes za stejných podmínek jako u parcel řešených v předchozím
bodu (věcné břemeno uložení vodovodu a kanalizace), které jsme si stanovili schválit. O schválení
prodeje p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 1186/4 b Tomáši Rosákovi bylo potom hlasováno
((hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
6) na minulém zasedání jsme k obecnímu úřadu podali žádost o kácení stromů, teď ji musíme
schválit. Na pozemcích patřících obci jsou stromy, které ohrožují bezpečnost. Navržené stromy
jsou na parcele č. 308/1. Stromy jsou staré, některé poškozené, rostou v podmáčeném terénu
u potoka a můžou ohrozit bezpečnost v jejich okolí. K záměru nebylo žádných výhrad. Na základě
žádosti zastupitelstvo povolilo pokácení zmíněných stromů a vzdalo se práva odvolání.
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
7) platnost Lesního hospodářského plánu bude s koncem roku 2022 končit, a tak si musíme
jako řádný hospodář nechat zpracovat nový. Byla oslovena firma Lesprojekt, která naše lesy zná
a ta nabídla zpracování LHP za 51.401,- Kč. K platbám by docházelo postupně, v roce 2022 to bude
44.000,- zbytek až po jeho dokončení v roce 2023. O schválení zadání zpracování LHP bylo
hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

8) Krajský úřad oslovil obce, jestli chtějí přispět na Ukrajinu. Sám přímo podpořil partnerskou
oblast Libereckého kraje Vinnytskou oblast. Pokud budeme chtít, tak to musí projít usnesením
zastupitelstva. Samozřejmě nemůžeme uvolnit žádný velký finanční obnos, ale bylo by to více než
symbolické, kdyby to obec jakkoliv udělala. Každý občan, pokud chtěl, tak přispěl podle svých
možností jak materiálně, tak i finančně. V naší obci proběhla i sbírka, kterou organizoval ČČK.
Je to podle našeho osobního přesvědčení, jak na situaci nahlížíme.
-

-

Jiří Sedláček – Krajský úřad uvolnil finanční dar ze svého rozpočtu velkou částku, některá
města i obce přispívají podle svého uvážení. Pokud to zastupitelstvo schválí, poslal bych
finanční pomoc určenou přímo uprchlíkům přes nějakou organizaci tím se zabývající,
případně stejně jako Krajský úřad nebo i přes velvyslanectví.
Jana Bryknerová přítomným popsala průběh sbírky ČČK v obci
Jaroslav Pochop navrhl stejný postup jako Krajský úřad, respektive poslat příspěvek
jeho prostřednictvím
Jiří Sedláček vyzval zastupitele, aby navrhli jak velkým finančním darem a jakým způsobem
přispět Ukrajině

Po diskuzi, do které se zapojili i přítomní občané se nakonec zastupitelstvo dohodlo, že přispějeme
komunitní nadaci Podilska Hromada se sídlem Bratslavska 27A, Vinnytsia, Ukrajina, která
je partnerskou oblastí Libereckého kraje finančním darem ve výši 49.999,- Kč s tím, že starosta
prověří na Krajském úřadu jak by to bylo nejjednodušší
O schválení poskytnutí finančního daru 49.999,- Kč pro nadaci Podilska Hromada, Community
Foundation, registrační číslo: 35904183, se sídlem: Bratslavka 27A, Vinnytsia, Ukrajina,
zastoupena: Andriy Druchynskyi, předseda správní rady bylo potom hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
9) Projednání schválení Rozpočtového opatření 1/2022. Na položce příjmů je odečet příjmů dotace
na správu vzhledem k plánu v rozpočtu na rok 2022, na položce výdajů potom vratná jistina
na nakládání s odpady pro EKO Jilemnicko (o jistinu budou do konce roku poníženy faktury
za nakládání s odpady), náklady na zpracování změny č.3 Územního plánu Kruh (pro stavbu ČOV),
navýšení členského příspěvku Svazku obcí Jilemnicko a přesun na položkách (finanční dar SDH
Kruh – jednotka). Protože jsme schválili Veřejnoprávní smlouvu s městem Jilemnice o příspěvku
na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 ve výši 27.404,- Kč a Smlouvu
o dílo s firmou Lesprojekt na zhotovení Lesního hospodářského plánu na roky 2023-2032 s platbou
80 % v roce 2022 ve výši 51.401,- Kč, a také humanitární pomoc formou finančního daru lidem
Ukrajiny prostřednictvím Darovací smlouvy ve výši 49.999,- Kč komunitní nadaci Podilska
Hromada se sídlem Bratslavska 27A, Vinnytsia, Ukrajina, tak musíme navržené rozpočtové opatření
o tyto výdaje doplnit. Doplněné rozpočtové opatření tedy bude – Příjmy 163.040,- Kč, výdaje
402.473,- Kč, financování 239.433,- Kč Po vysvětlení bylo o schválení doplněného Rozpočtového
opatření č. 1/2022 hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
10) po delší době se ozvala paní Felcmanová z Trutnova k možnému prodeji parcel 1089 orná půda
1360 m2, 1090/13 orná půda 825 m2 a 1094/1 trvalý travní porost 639 m2 dohromady
za 70.000,- Kč + DPH (30,- Kč/m2), které jsou u cesty dozadu k vrtu KM-1 (mluvili
jsme o tom na zasedání v září 2021 a cena se nám tenkrát zdála dobrá. Pokud pozemky ještě

chceme, tak máme připravit kupní smlouvu a potom zařídit vklad do katastru. Přítomní zastupitelé
s koupí pozemků souhlasili
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
11) projednání schválení podmínek podpory provozů zařízení v majetku obce, obchodu smíšeného
zboží, resp. hostince formou uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Obce Kruh. Už delší dobu bez výsledku řešíme možnost jakékoliv pomoci nájemci
našeho obchodu. Starosta jednal s právním odborem a s odborem investic a správy nemovitého
majetku a oddělením dotací Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v Liberci
na Krajském úřadu. Tak trochu se „podivovali“, co řešíme, když chceme obchod udržet,
ale navrhují tento postup: Dvakrát, třikrát za rok dát provozovateli finanční dotaci
na základě uzavřené smlouvy, kde bude zjednodušeně řečeno uvedeno proč to je a jaké k tomu musí
nájemce splnit podmínky (např. udržení provozu obchodu, zajištění dostupnosti zařízení
pro nemobilní občany a pro ty, kteří nemají jinou možnost si zajistit základní potraviny = důvod
obce), nájemci potom udržení provozních hodin jako doposud, pravidelné zajištění potřeb
pro obyvatele apod. A podobně to potom udělat i pro hostinec.
- Jiří Sedláček - obchod potřebujeme nutně pro naše lidi a když chceme, aby fungoval,
tak pro to musíme něco udělat. Jak by byli rádi, kdyby ho měli třeba ve Mříčné, Peřimově,
Kundraticích nebo třeba v Bělé. Mluvíme o tom už dost dlouho, a ještě jsme nic
nevymysleli. Jsou obce, které doplácí na svůj obchod každý rok nemalou a ze stejného
důvodu (aby vůbec fungoval) to „rádi“ udělají. Je ale potřeba si uvědomit, že dopadneme
stejně a možná ještě hůř, (myšleno doplatek obce), kdyby to měla obec „pod sebou“.
Zkusme se zamyslet, jak mu pomoci, zatím to je pořád bez nápadů. No a když pomůžeme
obchodu, tak nemůžeme zapomenout na hostinec. Taky by bylo škoda o nájemce přijít.
V obou případech si myslím, že už nejde ani tak o rozpočet, ale o to, jak obě zařízení udržet
v provozu. A určitě by bylo škoda, kdyby byly zavřené, není to tak dlouho, co proběhla
rekonstrukce. Hodně ho mrzí, že jsme něco podobného neprovedli už před třemi roky
s předchozí nájemnicí, bohužel si vlastně o něco podobného ani neřekla a dříve se řešila
jenom výše nájmu až jsme se dostali tam, kde jsme v současnosti.
- Jindřich Vancl – v současnosti to je asi jediné řešení, jak si nájemce udržet. Může se stát,
že skončí a už nikoho nikdy neseženeme. Udržení fungujícího obchodu musí být pro obec
priorita.
- Jiří Sedláček – na začátku jsme řešili jenom podporu obchodu, ale pokud podpoříme
jednoho nájemce, tak musíme podpořit i hostinec. Pokud tedy podpoříme obchod i hostinec,
tak musí být vše řádně ošetřeno v darovací smlouvě, tzn. podmínky podpory. Zjednodušeně
řečeno, co musí nájemci a proč a z jakého důvodu to obec vůbec dělá.
Nikdo další se do diskuze už nezapojil, a tak bylo o poskytnutí opakované poskytnutí podpory
nájemcům provozu obchodu a pohostinství formou účelové dotace na základě uzavřené darovací
smlouvy hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
11) pan Radek Martišek podal na obec novou upravenou žádost o odkoupení částí pozemkových
parcel číslo 916, 914/17 a 918/1. Při podání žádosti byl upozorněn, že část p.p.č. 914/17
pro nemovitost čp. 15 nepotřebuje, že se jeho požadavek dá řešit poskytnutím věcného břemene

a že jsme na minulém zasedání odmítli dvě žádosti o uvedený pozemek. Proto se na zasedání řešily
pouze zbylé dva pozemky o požadované rozloze necelých 500 m2. Samotná nemovitost je o rozloze
250 m2 a patří k ní tři pozemky o rozloze 200 m2, 270 m2 a 100 m2, když ta nejmenší
je katastrálně pod „obecní“ komunikací.
Názor na prodej pozemků, respektive vyvěšení záměru prodeje, se u zastupitelů hodně rozcházel
a proto starosta navrhl, že se půjdou zastupitelé podívat přímo na místo a se žadatelem
si vše upřesníme. Zastupitelstvo potom hlasovalo o odložení rozhodnutí na další zasedání
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
diskuse:
Jiří Sedláček
-

bývalo zvykem, že jsem na začátku diskuze seznámil přítomné s připravovanými akcemi.
V loňském roce toho moc nebylo, tak to zkusíme zase letos. 26.3. bude v kině snad divadlo,
Divadelní kabaret od tatobitských ochotníků, 2.4. hasiči organizují akci Ukliďme Kruh,
23.4. Sokol pořádá dětský karneval a zábavu a 30.4. i čarodějnice na hřišti. A taky sběhem
dubna proběhne vše okolo odpadového hospodářství, 16.4. nebezpečný odpad, elektroodpad
a o víkendu 16. – 17.4. kontejnery na velkoobjemový odpad a hned další víkend 23. – 24. 4.
bude následovat i šrot. Svoz po vesnici upřesníme, pravděpodobně v úterý 19.4.

-

vodovod a kanalizace - znovu jsme s místostarostou společně s Ekomonitorem
a Ekolservisem prošli a projeli celou vesnici s tím, že budeme hledat nějakou cestu pro obě
zařízení, ať jsme co nejblíže potoka (spádovost). Ekomonitor potom předložil dva návrhy,
kudy by měl jít vodovod s kanalizací. První bude využívat soukromé pozemky
a obě zařízení jsou v něm navrženy většinou okolo potoka pro co největší využití gravitace
a záměrem je i vyhnout se co nejvíce silnici. To se ale všude pochopitelně nepovede
(myšlena silnice). Proto ta druhá varianta, s přihlédnutím k tomu, že nás někdo
na svůj pozemek nepustí, využívá převážně silnici. Někde to je i docela pochopitelné.
Včera jsme se sešli nad výkresy a potom ještě v terénu s panem Jánským a dohadovali
„strategii“, jak dál. Začneme postupně obcházet občany, jestli nás na svoje pozemky pustí
a také za jakých podmínek. 14.3. odpoledne jdeme do hořeního Kruhu. No a tady
už může třeba nastat (pravděpodobně nastane) problém a pokud se místo nepovede někudy
„obejít“, tak potom už budeme velkou měrou v komunikaci. Tady se potom při realizaci
velký problém ještě zvětší. Části obce vždy zůstanou absolutně nedostupné. Nepůjde udělat
částečná uzavírka, silnice je v obci hodně úzká. Uvidíme, jak se k tomu postaví naši občané
i chalupáři. Zítra jedu za projektantem panem Kotaškou do Ekomonitoru Chrudim
a jsme dohodnuti, že nám zpřesní některé údaje z návrhu, a chci mu navrhnout i další jinou
variantu kudy zařízení povede, když se nedohodneme s občany. Dohoda bude někdy složitá
a někde i spíše neřešitelná. To musíme respektovat, „do kuchyně“ nás nikdo určitě nepustí

-

odpadové hospodářství – po vesnici koluje spousta „zaručených“ zpráv k tomu, jak to bude
teď s odpadovým hospodářstvím a že to bude určitě dražší než s SKS. Naposled tu byl
„skoro“ ke stejnému tématu předseda svazku Petr Matyáš 14.6.2021 a tam jsme projednávali
i ceny s EKO na rok 2022, které pro začátek „kopírovali“ ceny SKS. Systém EKO by měl
zůstat podobný a v začátcích (než se „odstěhuje“ Ekosev) bude EKO hodně výrazně
spolupracovat s SKS. SKS má v Kruhu i smlouvu se zahradnictvím a ČVUT a odvoz

-

-

-

-

-

-

odpadů bude zajišťovat dál. Auta na svoz komunálního odpadu jsou po uskutečněném
výběrovém řízení v ČR a dokončuje se jejich přestavba, jedno je už od pondělí v Jilemnici
do poloviny roku by mělo dojít k očipování plastových nádob na komunál a do konce roku
bude probíhat i výměna plechových za plastové. Termín bude upřesněn. Čipy budou zatím
sloužit k evidenci vývozu popelnic od nemovitostí. Váha „nákladu“ bude odečtena
před a za vesnicí.
přelepí se (samolepky, loga) i kontejnery na tříděný odpad
objednal jsem kontejner na papír a plast k cestě k rybníku
od roku 2025 se bude státem hlídat poměr tříděného odpadu a komunálu a pokud nebude mít
obec 60 % tříděného, tak můžou přijít sankce a údajně dost vysoké
pro informaci - jak tedy bude probíhat odpadové hospodářství s EKO Jilemnicko
- komunální odpad se bude vozit Kuka vozy (auta, která vyváží popelnice)
na skládku do Košťálova (stejně jako to bylo doposud
- tříděný odpad, plasty, papír, tetra, sklo půjdou na třídírnu k dalšímu zpracování, kovy
se budou prodávat (tedy vše stejně jako tomu bylo doteď)
- nebezpečný odpad – obec zajistí sama přes SKS
- velkoobjemový odpad stejně jako doteď – obec sama
- takže vlastně skoro stejně
od dubna se bude postupně vše rozjíždět jako bylo se SKS, a časem i případně doprava
komunálního odpadu na spalovnu. Eko oslovilo s likvidací odpadů např. SKS
i spalovnu Termizo a zatím vyjde cenově lépe odvážení na skládku do Košťálova, resp.
Dolní Branné. Až stoupne cena za skládkovné natolik, že se vyplatí odpad vozit
na spalovny, tak to samozřejmě EKO bude řešit (cena za tunu se bude zvedat postupně,
tak dokud bude výhodnější vozit odpad do Košťálova, tak se nic měnit nebude. A jak to
bude nikdo neví, pravděpodobné je jenom to, že když bude stoupat cena za skládkovné,
tak půjde nahoru i cena ve spalovně. To je ale zatím jenom domněnka). Eko připravovalo,
a i teď znovu připravuje „papírově“ výběrové řízení na nákup přepravních aut, aby bylo
na dobu, až bude ekonomicky výhodnější vozit odpad do Liberce do spalovny připravené.
Nemusí k tomu ale vůbec dojít, pro obce „výhodnější“ náklady se budou hlídat.
pozn. – o dopravě odpadů prostřednictvím AD Chuchlík byla uvažováno a firma byla
i oslovena, nikdy však k žádné dohodě nedošlo a pouze se o firmě uvažovalo
jako o potencionálním dopravci. „Informace“ o tom, že by to měla firma zajišťovat tu koluje
asi tak od prázdnin minulého roku
a ještě jeden poznatek, který ale určitě vnímáte ze sdělovacích prostředků a už jsem
ho zmínil. Cena za likvidaci odpadů jde, a ještě i půjde hodně nahoru v celém světě,
a tak je zákonité, že ceny bude muset zvedat i EKO. Cena roste i u SKS, bohužel
se změna firmy uskutečňuje v té nejnevhodnější době, a každý teď bude cenu srovnávat
s touto změnou, s tím nic ale neuděláme, taková bude (a už i je) reálná skutečnost. Dražší
to bude určitě, to ale přinesla hlavně doba, a ne změna firmy. Ve všech obcích to je stejné.
změna Územního plánu – je to dost problém, protože máme zastavěno málo pozemků z těch,
které se do něho daly v roce 2010. Pro změnu potřebujeme 70 % a prý máme pouze 35%.
A náš ÚP ani nesplňuje to, co v něm má podle aktuálně platných předpisů být. Oslovil
jsem nezávisle na sobě 4 firmy a všechny se po jeho prostudování shodují na tom,
že by bylo řešením udělat Územní plán zcela nový s co největším zahrnutím „upravených“
stávajících pozemků pro stavbu do něho. To upravených znamená, že se parcely zmenší
o metry, které jsou v něm poněkud navíc. Proč se tomu tak stalo se máme zeptat projektanta,
který ho zpracovával. Společně s paní Foltýnovou ze stavebního úřadu v Jilemnici
jsme navštívili paní Brettschneiderovou ze životního prostředí KÚLK z oddělení ochrany
přírody, která je odborný pracovník na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

a ten (odbor životního prostředí) má jedno z nejhlavnějších slov k uvolnění pozemků
pro stavby, respektive stanovuje, za jakých podmínek to je možné. Nakonec souhlasila
s „překreslením“ stávajícího, tzn. že se udělá nový podle aktualizovaných map,
a i tím se ušetří metry pro schválení nových ploch. Za ušetřené metry můžeme dát
do přepracovaného ÚP nové plochy, ale pouze v jejich rozsahu, skoro ani metr navíc.
Takže jsme se s paní Foltýnovou domluvili, že zpracuje podle požadavků návrh, kde zmenšit
plochy a podle toho, co nám to ukáže, dáme do změny plochy nové. Ale i tady musíme být
hodně opatrní, někde to podle bonity půdy nebude vůbec průchodné. Podle našeho návrhu
nám hned řekli, co kde může projít a co spíše ne a co určitě ne. Tak teď alespoň víme,
co tam můžeme navrhnout (nejvíce průchodné jsou parcely přes cestu naproti nové zástavbě,
a to jenom ke Krakonošovu zahradnictví, dál k poli už ne). Při kontrole stávajících
zastavitelných ploch jsme s jilemnickým územním plánováním našli spoustu malých (místy
i větších) zákoutí, kde se nikdy stavět nebude a ani to vlastně nejde (elektrické vedení, věčná
mokřina, ochranné pásmo, biokoridor apod.). V Liberci se i v tomto případu dost podivovali,
proč tam vůbec byly navrženy. Teď tedy musíme počkat na zpracování návrhu změny
Městským úřadem v Jilemnici, který bude jeho pořizovatelem a budeme pokračovat.
Bylo jenom dobře, že byly z této změny vyčleněny pozemky pro ČOV, protože
by se to pravděpodobně nestihlo do doby, kdy bude hotový projekt na vodovod a kanalizaci
pro DUR.
-

na minulém zasedání byl vznesen podnět k zimní údržbě. Gumový břit na pluh je zakoupen
a už se tedy při posledním vyhrnování sněhu používal

-

v únoru proběhla druhá část kontroly hospodaření obce za rok 2021 a jako v předchozích
letech bylo vše naprosto v pořádku. Podklady připravila ještě končící účetní Markéta
Dejmková a jak už jsem zmínil jako vždy bez problémů

-

17.2. se nám rychle rozlil potok. Místní jednotka hasičů zvládla vše celkem
bez problémů a sama bez profesionálů (ti toho měli po okolí hodně a pokud to obecní
jednotky dokázaly zvládat, tak tam už nevyjížděli). Zasažené obce si „zkontroloval“ velitel
stanice v Jilemnici. I když to nebylo tak rozsáhlé jako v roce 2013, bylo to místy hodně
nepříjemné. Kružští hasiči fungovali na výbornou. Znovu bych se zamyslel nad zajištěním
protipovodňových pytlů s pískem do obce, u nejvíce postižené nemovitosti byly využity
ty z roku 2013 a jak pomohly. Zatím ale nevím, kam je uložit (koupaliště ?)

-

zastupitelstvu byla předložena zpráva od Policie ČR v Jilemnici, jaké byly v Kruhu v roce
2021 přestupky a jiné delikty. Prý jsme se jako obec zlepšili

-

jak už bylo zmíněno, tak ČČK v Kruhu uspořádal na začátku týdne sbírku na Ukrajinu
a byl jsem požádán, abych jménem Červeného kříže poděkoval lidem z Kruhu i z Roztok,
kteří věnovali peněžité i věcné dary pro ukrajinské utečence před krutou válkou ve své zemi,
tak tedy i činím. Sbírka pro Ukrajinu bude předána na patřičná místa prostřednictvím
centrály českého červeného kříže

Roman Kužel – vymyslet jiné místo pro kontejnery, které jsou teď vedle cesty na prostřednici
- upozornit majitele čp. 99 na lepší zajištění psa u boudy
Jaromír Buchar – jednat se správou silnic o opravách silnice po objížďce z minulého roku
a úpravách okolí komunikace (keře, příkopy, čp. 20, čp.81, výtluky, krajnice)
- Jiří Sedláček – příští týden v úterý přijede k problému do vesnice cestmistr ze Silnic LK
z Hrabačova

