Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
12.12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno:

5 členů zastupitelstva (Lenka Kuželová omluvena – mateřská,
6 občanů

Karel Militký omluven – pracovní povinnosti)

Zasedání bylo: zahájeno v 17.10 hodin
ukončeno v 18.40 hodin

PROGRAM:
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a
užívání veřejného prostranství
4/ Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/ Projednání žádosti Petra a Olgy Cejnarových o odkoupení části pozemku
p.č 1214/2
6/ Projednání rozpočtového provizoria na 1.čtvrtletí 2012
7/ Projednání návrhu rozpočtové změny 7/2011
8/ Projednání pověření starosty provedením rozpočtové změny 8/2011
v případě mimořádných změn v prosinci 2011
9/ Schválení vyřazení Dlouhodobého hmotného majetku
10/ Projednání ţádosti kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních
pozemcích
11/Schválení termínu 27.12.2011 na vyplácení záloh mezd za prosinec 2011
12/ Projednání ţádosti Jozefa Ţemby o odkoupení části pozemku p.č. 250/5
14/Diskuse
15/Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, omluvil z neúčasti na zasedání
Lenku Kuţelovou pro mateřské povinnosti a Karla Militkého pro pracovní povinnosti a
přítomné vyzval k případnému doplnění. Jiné návrhy nebyly, o programu bylo hlasováno
5 hlasů pro
2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17.10.2011 provedl starosta
obce. Jednotlivé body usnesení byly splněny.
3/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrţenou Obecně závaznou vyhláškou 3/2011 o
místních poplatcích ze psa a uţívání veřejného prostranství. Poplatek z uţívání prostranství se
nemění, poplatek ze psa bude navýšen o 50%. Výše se naposled měnila v roce 2003 a
vzhledem k porovnání s okolními obcemi byl navrţen poplatek vyšší. Vyhláška byla
vyvěšena od 28.11 do 12.12.2011. K výši poplatku nebyly námitky a o vyhlášce bylo
hlasováno.
5 hlasů pro

4/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrţenou Obecně závaznou vyhláškou 4/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku se zatím nebude měnit, jedinou změnou
bude splatnost poplatku maximálně ve dvou splátkách. Vyhláška byla vyvěšena od 28.11 do
12.12.2011

5 hlasů pro
5/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se ţádostí manţelů Cejnarových o odkoupení části
obecní komunikace p.č. 1214/2. Záměr byl řádně vyvěšen, nikdo jiný o pozemek neprojevil
zájem. Při vyměření byly zajištěny potřeby obce a sousedů. Byla navrţena cena 50 Kč/m2.
Kupující zaplatí geometrický výměr a vklad do katastru nemovitostí. Záměr prodeje byl
vyvěšen od 28.11 do 12.12.2011. O prodeji po vyjasnění okolností bylo hlasováno.
5 hlasů pro
6/ Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí 2012. Návrh byl
vyvěšen na úřední desce od 28.11.2011 do 12.12.2011
5 hlasů pro
7/ Zastupitelstvu byl předloţen návrh rozpočtové změny číslo 7/2011. Obsahuje vrácení dotace na
sčítání lidu a účetní přesuny. Výdaje byly menší proti rozpočtu, ušetřili jsme na akcích, na které jsme
měli v rozpočtu vyčleněny finance. Úspora je na příspěvcích na ČOV, zateplení budovy a opravu cest.

5 hlasů pro
8/ Zastupitelstvo pověřilo starostu provedením rozpočtové změny číslo 8/2011 v případě
mimořádných změn do konce roku 2011 s tím, ţe o nich bude informováno na 1. zasedání
v roce 2012
5 hlasů pro
9/ Zastupitelstvu byl předloţen návrh na vyřazení Dlouhodobého hmotného majetku.
K vyřazení byl navrţen starý nefunkční počítač včetně monitoru v ceně 63.970,- Kč
5 hlasů pro
10/ Na pozemcích patřících obci jsou stromy, které ohroţují bezpečnost. Zastupitelstvo
podalo ţádost na jejich pokácení prostřednictvím předsedy kontrolního výboru Ondřeje Šíra.
Navrţené stromy jsou na parcelách č. 1011/2, 1215/3, 181, 1214/4 a 188/10. Stromy jsou
staré, některé poškozené a můţou ohrozit bezpečnost v jejich okolí. Při kácení stromů se musí
pamatovat i na prořez lip okolo chodníku u sokolovny. K záměru nebylo ţádných výhrad. Na
základě ţádosti zastupitelstvo povolilo pokácení zmíněných stromů a vzdalo se práva
odvolání.
5 hlasů pro
11/ Zastupitelstvo obce bylo poţádáno o projednaní návrhu a odsouhlasení termínu výplaty
záloh mezd 27.12.2011 ve výši 100%.
5 hlasů pro
12/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se ţádostí Jozefa Ţemby o odkoupení části pozemku
p.č. 200/5 v majetku Obce Kruh. Po zaměření pozemků vyšlo najevo, ţe část zmíněné parcely
dlouhodobě vyuţívá a chtěl by tedy pozemek odkoupit. Proti prodeji pozemku nebylo
námitek, bylo o něm hlasováno. Zastupitelstvo pověřilo starostu vyvěšením záměru prodeje
části parcely číslo 200/5
5 hlasů pro

Diskuse:
a) Starosta informoval přítomné o vyhlášením výzvy k ţádosti o dotaci na zateplení a
výměnu oken na čp. 165. Ţádost bude podána do konce ledna 2012
b) Změně odjezdu prvního ranního autobusu byla řešena vzhledem k malému počtu
cestujících z Kruhu v návaznosti na jiné spoje, které jsou více vyuţívány. Návrh na
změnu můţeme podat v březnu 2012
c) 7.1.2012 od 18 hodin bude v kině divadlo – Podio Semily
d) Místostarosta nabídl jménem místních hasičů zajištění bezplatného posečení části
hřbitova

