Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného 19.8.2022 v zasedací místnosti
obecního úřadu v Kruhu
přítomno: 6 členů zastupitelstva
Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Ladislav Pršala, Ivana Horáčková,
Jiří Sedláček
1 občan, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 18,05
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Jana Mládka pro zdravotní
potíže a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
Zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl, ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Jaromír
Buchar
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022
4) Projednání návrhu prodeje částí pozemkových p.č 916 a 918/1
5) Projednání revokace usnesení 50/2021 a 51/2021
6) Projednání schválení dohody o umístění stavby č. IP-12-4012700,
„SM,Kruh,st.p.č.24-vNN,kNN,SS“ s ČEZ distribuce a.s. v zastoupení RYDVALELEKTRO s.r.o.
7) Projednání schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s. v zastoupení RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. na akci „SM,Kruh,st.p.č.24vNN,kNN,SS“
8) Usnesení
9) Závěr
1)Starosta obce seznámil přítomné s programem. V týdnu přišla žádost o odkup části pozemkové
parcely číslo 1213/2, tak sám navrhl doplnit program o projednání žádosti. Další návrhy
už nebyly, o doplněném programu bylo hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 916 a 918/1 byl vyvěšen, nikdo další se nepřihlásil. Dohoda a smlouva o poskytnutí věcného břemene elektrické přípojky
na akci „SM, Kruh,P.Č.967/5-SVOD,KNN,SS“ jsou uzavřeny, ostatní usnesení
jsou průběžně plněna
3) Rozpočtové opatření tedy bude – Příjmy 1.282.991,08 Kč, výdaje 87.041,75 Kč, financování
– 1.195.949,33 Kč Po vysvětlení bylo o schválení Rozpočtového opatření č. 3/2022 hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

4) Na posledním zasedání jsme projednávali žádost o koupi částí pozemkových parcel číslo 916
a 918/1. Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti záměr prodeje těchto pozemků. Nikdo další
o pozemky neprojevil zájem, Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 30.5. do 15.6. O prodeji částí
pozemkových parcel číslo 918/1 a 916 s věcným břemenem právo sjezdu pro MO ČRS Jilemnice,
se kterým žadatel souhlasí, budeme hlasovat. Zároveň budeme hlasovat i o pověření starosty
k podpisu kupní smlouvy
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
5) Na zasedání 13.9.2021 jsme usnesením 50/2021 a 51/2021 schválili dohodu o umístění stavby
č.: IV-12-4012700/VB/3, akce „SM,Kruh,st.p.č.24 - vNN,kNN,SS“ s ČEZ distribuce a.s.
v zastoupení RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. na akci „SM,Kruh,st.p.č.24 vNN,kNN,SS“. Žadatel se ale nedohodl s jiným potřebným subjektem a musí přípojku řešit jinak.
Zmíněná usnesení tedy už nejsou potřebná, a proto je zastupitelstvo musí revokovat, tedy odvolat
nebo zrušit. Po vysvětlení bylo o revokaci usnesení 50/2021 a 51/2021 hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
6) V návaznosti na předchozí bod byla obec požádána firmou ČEZ v zastoupení Rydval – elektro
o schválení dohody o umístění stavby na p.p.č.786/2 a také žádost o schválení smlouvy o smlouvě
budoucí o položení kabelu v místní komunikaci p.p.č. 1235/1. Ani rozvaděč, stejně tak i položení
kabelu v cestě by měly vadit případnému budoucímu vodovodu co nejméně. Po vysvětlení
a po vyhodnocení možného střetu trasy kabelu s případným vodovodem bylo současně hlasováno
o schválení dohody o umístění stavby i o schválení smlouvy o smlouvě budoucí a o pověření
starosty obce jejím podpisem s firmou ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení Rydval – elektro s.r.o.
hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
7) žádost o odkup části pozemku p.č. 1213/2 ostatní plocha, ostatní komunikace – v týdnu
přišla na obec žádost od sourozenců Šorfových na odkup části pozemkové parcely č. 1213/2
vedle jejich chalupy. Jedná se o travnatý břeh, který je součásti parcely. Cesta by zůstala
zachována, a tedy i průjezd po ní po oddělení její části. Zastupitelé se shodli, že vzhledem
k blížícím se komunálním volbám odloží projednání zasedání na další zasedání. Hlavní důvod
je ten, že se nejdříve musí schválit vyvěšení záměru a na dalším potom možný prodej.
To by už současné zastupitelstvo nestihlo, a tak se žádost odkládá na první zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. O odložení projednání žádosti o odkup části p.p.č. 1213/2 bylo potom hlasováno
(hlasování: / 6 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

Diskuze:
Jiří Sedláček - do komunálních voleb v obci jde nakonec 9 kandidátů. Současná situace v republice,
ale i v celém světě ničemu moc nepřeje, spíše naopak. Obec nečeká v nejbližších
letech nic jednoduchého, nemůže se ale jenom zaměřit na vodovod a kanalizaci,
je potřeba provést hodně pro obec potřebných akcí, dokud se dají sehnat ještě
nějaké dotace
- obec dostala od krajského úřadu dvě dotace, jedna je z rozvoje venkova na opravu
cest (řezankou se v rámci možností a potřeby opravila cesta k rybníku
a nad Střítezskými, vybral se příkop pod Vydrovým statkem, opravuje se cesta
pod hřbitovem, a ještě dojde i na cestu na Vrchách), druhá ze životního prostředí
na prořez lipové aleje ke hřbitovu a rekonstrukci pomníku, pomník čeká
na instalaci na místo, prořez musí být do konce listopadu následujícího roku.
Dotace zmar na opravu cesty od zahradnictví směrem na Roztoky znovu
nedopadla. V žádostech byl čtyřnásobný převis proti uvolněným prostředkům.
- 24.9. bude nebezpečný odpad a o víkendu potom kontejnery na velkoobjemový
odpad a určitě se přidají i hasiči s elektroodpadem
- při komunikaci s občany při hledání cesty pro vodovod a kanalizaci jsme se setkávali
někdy s dost „osobním“ přístupem, kdy nešlo najít společnou řeč. Nejsou dořešeny
tři pozemky. S většinou to bylo velice vstřícné a pustí nás doslova „po dvoře“.
Dokonce byli i rádi, už aby to prý bylo. Jak bylo zmíněno, tři parcely nejsou ještě
dořešeny, při nedohodě jsou připravena jiná řešení, bohužel podstatně nákladnější
jak pro obec, tak potom i pro některé občany. Někde musíme jít silnicí, hlavně
od koupaliště dolů. Na sokolovně a na webu obce bude v nejbližší době vyvěšena
studie, kudy zařízení povedou (respektive kudy si obec přeje, aby vedla) a je teď
na každém majiteli pozemku, kterého se to týká, aby případně vznesl ještě svoje
připomínky a požadavky. Stejně tak se bude určitě vyjadřovat i zemědělské
družstvo. Pravděpodobně uděláme ještě jakési veřejné slyšení v kině, kam by měl
přijet projektant i pan Jánský. Až se vyřeší všechny nesrovnalosti, tak začne obec
uzavírat potřebné smlouvy o smlouvě budoucí s každým vlastníkem zasažených
pozemků pro případnou stavbu vodovodu a kanalizace. Potom dojde
i na zpracování projektu pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Jak studie,
tak i DUR už ale bude pro příští zastupitelstvo. V poslední výzvě na stavbu těchto
zařízení je poskytnutí 70 % dotace na uznatelné náklady. Všechny ale uznatelné
samozřejmě nebudou. A proto bude nutné a více než potřebné, získat co nejvíce
dotačních peněz, a to jak od Ministerstva zemědělství na vodovod, Ministerstva
životního prostředí na kanalizaci a také žádat o pomoc Krajský úřad. Teď jsme
ale na začátku a obec se musí dostat až do těchto míst postupně. Bude to hodně
a hodně práce.
- poděkoval zastupitelům za práci pro obec v končícím volebním období,
zvlášť poděkoval těm, kteří už nebudou v dalších volbách kandidovat, za všechno,
co pro obec udělali a popřál jim hodně úspěchů v dalším životě

