Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
13.6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno:

7 členů zastupitelstva
7 občanů

3 hosté

Zasedání bylo: zahájeno v 17.00 hodin
ukončeno v 19.55 hodin

PROGRAM:
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání rozpočtové změny 3/2011
4/ Projednání závěrečného účtu Obce Kruh za rok 2010
5/ Projednání nabídek na výměnu oken včetně montáže na hasičárně
6/ Projednání nápravy stavu pozemků
7/ Seznámení se stavem připravovaných akcí v obci
8/ Diskuse
9/ Závěr

1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám doplnil program o bod:
Projednání návrhu na převzetí revitalizace rybníka pod Obec Kruh a schválení členů
hodnotící komise pro uzavření smlouvy na rekonstrukci areálu hřbitova. Dále 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, prořez lip ke hřbitovu nebyl dokončen
z důvodu stavu jedné z nich. Strom schne, musí se porazit
3/ starosta obce seznámil zastupitele se stavem plánované revitalizace místního rybníka. Dále
přečetl žádost Českého rybářského svazu, Místní organizace v Jilemnici na převzetí řízení
žádosti o dotaci. ČRS, jako sdružení nemůže o dotaci žádat a proto chce po Obci, aby se toho
ujala. Zastupitelstvo bylo seznámeno se všemi pro i proti, které s případného závazku
vyvstanou a nechal o situaci diskutovat. Na dotazy odpovídali přítomní zástupci rybářů a ing.
Lánský, který celý projekt řídí. Po více než hodinové diskuzi bylo hlasováno o návrhu za
podmínky uzavření smlouvy o financování projektu a jeho technickém řešení. Na této
variantě se prozatím zastupitelstvo shodlo

7 hlasů pro

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou 3/2011, která zahrnuje
provedené revize elektro a hromosvodů, uhrazení a úpravy elektrozařízení v areálu klubovny
na koupališti, oprava cesty k myslivecké chatě

7 hlasů pro
5/ zastupitelstvu byl předložen závěrečný účet za rok 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce. Při kontrola z KÚLK byla vznesena výhrada týkající se výplat odměn.
Odměny byly na základě kontroly doplacen. Starostovi obce bylo zastupiteli uloženo zaslat na
KÚLK zprávu o nápravě chyby

7 hlasů pro

6/

Zastupitelstvu byly předloženy nabídky na výměnu oken na hasičárně. Po krátkém
projednání bylo rozhodnutí o zakázce, vzhledem k její hodnotě, ponecháno na starostovi

7/ Zastupitelstvu byla předložena panem Josefem Fejfarem, bytem Kruh 132 žádost o
nápravu stavu pozemků. V roce 1962 byla sepsána tehdejším Místním národním výborem
v Kruhu a otcem žadatele, panem Josefem Fejfarem st. kupní smlouva na část parcel č.
1096/1 – 54 m2 a 1096/3 – 86 m2. I přes řádné vyrovnání závazků nebyly zmiňované parcely
nikdy zapsány na KÚ jako majetek pana Josefa Fejfara. Proto žádá současný majitel
pozemků, pan Josef Fejfar o nápravu stavu pozemků. Vzhledem k tomu, jak uvedená koupě
pozemků proběhla, není současný Obecní úřad povinen řešit nápravu stavu pozemků, vše
bude založeno na jeho dobré vůli. Starosta předložil návrh na zaplacení poloviny nákladů,
které vyplynou z nového zaměření a dalších úkonů potřebných k narovnání stavu pozemků.
Parcelu č. 1096/3 Obecní úřad nedávno s panem Josefem Fejfarem směnil, proto se už řešit
nebude, vše bude vyrovnáno na parcele 1096/1. Zastupitelstvo pověřilo starostu vyvěšením
záměru Obce Kruh o prodeji části pozemkové parcely z důvodu úpravy pozemků.

7 hlasů pro
8/ Do hodnotící komise pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce a obnova areálu
hřbitova v Kruhu byli navrženi jako předseda Štěpán Dejmek a jako členové Ondřej
Šír a Jiří Sedláček. Po upřesnění významu komise bylo o členech hlasováno
7 hlasů pro
8/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem připravovaných akcí.
a) na rekonstrukci hřbitova (na realizaci první části je nutné schválení vykácení porostu na
hřbitově – odstranění tují okolo areálu hřbitova v délce 320 m, pokácení 2ks smrk, obvod
kmene ve výšce 130 cm 145 a 115 cm, 1ks bříza, obvod kmene ve výšce 130 cm 165 cm, 26 ks
tuje obvod kmene od 35 do 55 cm a prořezání buků v čelní straně a stavba plotu) máme
červenec, na druhou část (nová zeleň) čas do poloviny roku 2012 (výsadba proběhne letos na
podzim)
b) cesta k rybníku, kupní a směnné smlouvy , znalecké posudky a vklady na Katastrální úřad
jsou připraveny, zítra si pro ně starosta zajede, po podepsání doveze na KÚ do Jilemnice.
Projekt připravuje ing. Nýdrle, po prvním zpracování bude sjednána schůzka a bude se vše
dolaďovat. Stejně tak parametry připravované žádosti o dotaci. Do ní budou začleněny kromě
zmiňované cesty i osvětlení okolo ní, kanalizace, nová instalace elektrického vedení do země,
telefonního vedení, oprava dalších obecních cest, úprava parků ve středu obce, nákup
techniky atd.

Diskuse:
a) starosta informoval zastupilstvo o avizované nové výzvě na zateplení budov a výměnu
oken , kterou můžeme využít pro Obecní úřad a Mateřskou školu. Termín podání žádostí o
dotaci není zatím znám. Realizace by měla být až do roku 2014. Pro připravenost na
případnou akci bude urychleně zpracován energetický audit a projekt na její realizaci.

b) Obecní hostinec Na Rychtě funguje zatím na výbornou, manželům Svatošovým se povedlo
podchytit obědy
c) koupaliště po vynucených opravách začalo fungovat, bohužel se do přívodu dostalo bláto a
trvalo několik dní, než se vše vyčistilo. Teď už je vše v pořádku a od pátku se znovu napouští.
Na víkend by mělo být znovu v provozu.
d) záchod u dětského hřiště byl uveden do provozu ve 23.týdnu
e) natření hasičárny včetně výměny vadných žlábků a natření operků provede firma NosekBuchar z Jilemnice. Cena bude o 15.ooo Kč menší, než jsme dali do rozpočtu. Operky jsou
natřeny, ostatní proběhne v červenci
f) pouť nebyla proto, že pan Ruml požadoval zaplacení připojení na el.vedení a následné
revize. To by bylo okolo 5.000,- Kč a na to starosta nepřistoupil. Nikdo ze sousedů okolo
parkoviště nechtěl nechat atrakce připojit na svoji síť. A ze stejného důvodu nebyla
nabídnuta ani sokolovna
g) zvonička na hřbitově, pan Stojka si v tomto týdnu přijede vše zaměřit a zvoničku opraví
h) oprava zvoničky u p.Brožové. Zvon byl sesazen a odvezen ke kovářům do Roztok, kteří se
pokusí udělat nové srdce. Dřevo na nosné rameno darovala Pila Morávek Hrabačov, ocelové
díly se pokusí opravit Pavel Richter. Nosná konstrukce je v pořádku, představa o prvním
zvonění je v čase prvního adventu
ch) starosta pozval přítomné občany na nejbližší akce v Kruhu. Jsou to 19.června turnaj
mladších a starších přípravek ve fotbale. 26. června proběhne Dětský den, na začátku
prázdnin Zvěřinové hody u myslivecké chaty a 6. srpna posezení u hasičské zbrojnice
i) stodola u Holubcových je konečně zbořena, v uvedeném prostoru je teď bezpečněji
j) starosta seznámil přítomné s nabídkou na letecké snímky obce, cena je příliš vysoká, obec
nebude reagovat na nabídku

