Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
11.7. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno:

7 členů zastupitelstva
2 občané

Zasedání bylo: zahájeno v 17.00 hodin
ukončeno v 18.35 hodin

PROGRAM:
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání přepracování a schválení rozpočtového výhledu do roku 2015
4/ Projednání prodeje části parc. č. 1096/1 v k.ú. Kruh
5/ Projednání rozpočtové změny 4/2011
6/ Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt
7/ Projednání smlouvy o bezúplatném převodu parcel č. 1246/4 a 1233/8
8/ Diskuse
9/ Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám doplnil program o
projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve škole, žádost podal pan Michal
Kop a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na doplňující body programu. Další návrh
na doplnění programu jednání nebyl navržen. O programu bylo hlasováno.

7 hlasů pro
2/Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 4.4.2011 provedl starosta
obce. Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny
3/Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou přepracovat rozpočtový výhled na roky 2012
– 2015 vzhledem k výzvám k podání žádostí o dotace na akce, které má zastupitelstvo
v plánu provést v tomto volebním období. Po upřesnění bylo o upraveném výhledu hlasováno

7 hlasů pro

4/ Na vyvěšený záměr o prodeji části parcely č.1096/1 v k.ú. Kruh nikdo nereagoval, proto
starosta navrhl zastupitelstvu i vzhledem k narovnání majetkových vztahů z minulosti
parcelu darovat za podmínky hrazení poloviny nákladů každou stranou. Záměr byl vyvěšen
od 14.6. do 30.6.2011. Po upřesnění finančních náležitostí bylo o návrhu darovat zmíněný
pozemek hlasováno

7 hlasů pro

5/ Zastupitelstvo byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt. Vyhláška byla konzultována s pracovištěm MVČR v Liberci.
Výše poplatku se nemění a je i pro další období navržena v maximální výši 15 Kč/ na osobu a
den.

7 hlasů pro

6/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou 4/2011, která zahrnuje koupi
pozemků na připravovanou cestu od Pavla Šíra, odměnu pro zaměstnance Petra Albrechta st.
a opravu čističky vzduchu v Obecním hostinci
7 hlasů pro

7/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatném převodu parcel č. 1246/4 a 1233/8. Protože se jedná o
ostatní komunikace bylo zastupitelstvu navrženo parcely převzít.
7 hlasů pro
8/ Starosta obce přečetl žádost pana Michala Kopa o prodloužení nájemní smlouvy
na byt v budově bývalé základní školy a po krátké diskusi bylo o žádosti hlasováno.
Starosta byl zastupitelstvem pověřen uzavřít nájemní smlouvu od 1.8.2011 do
31.7.2012.
7 hlasů pro

Diskuse:
a) starosta informoval zastupitele o začátku obnovy areálu hřbitova
b) starosta informoval zastupitele o plánované návštěvě ing. Lánského ohledně rybníku a ing.
Nýdrleho, který připravuje projekt na připravované komunikace v obci
c) starosta pozval přítomné na Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici
d) starosta obce zhodnotil na dotaz přítomné kronikářky paní Kobrlové situaci v Obecním
hostinci a na koupališti po změně nájemců jako dobrou
e) dále se po dotazu paní Kobrlové probírala budoucnost uzavřené školy

