1/2011 ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu číslo č.5/2010, tak jak byla
předložena

2/2011 ZO schvaluje rozpočet obce Kruh na rok 2011 včetně předloženého

dodatku jako nevyrovnaný se zapojením přebytku hospodaření předchozích let:
příjmy 4.645.500,- Kč výdaje 5.670.546,- Kč dofinancování 1.025.046 Kč
Návrh byl řádně vyvěšen od 13.2.2011 do 28.2.2011
3/2011 ZO schvaluje poskytnutí finančních darů a příspěvků dle předloženého návrhu
takto: SPCCH o.s. Roztoky – Kruh
- 4.000,- Kč
ČČK Kruh
- 3.000,- Kč
Tělovýchova – SOKOL Kruh - 15.000,- Kč
MS Kavkázsko
- 15.000,- Kč
SHČMS – Semily
- 500,- Kč

4/2011 ZO schvaluje odkoupení pozemku 102/2 (majitelé Marta a Miroslav

Petrákovi), koupi částí pozemků č. 78/4 a 102/1 a koupi parcely č. 103/2 (majitel
Pavel Šír), které budou potřebné pro vybudování komunikace pro vylepšení dopravní
obslužnosti zastavěného území. ZO zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy
s Pavlem Šírem a kupní smlouvy s Martou a Miroslavem Petrákovými.

5/2011 ZO pověřuje starostu zveřejnit záměr na směnu parcely č. 103/1
(vlastník Pavel Šír) za část parcely 1221 v majetku Obce Kruh
6/2011 ZO bere na vědomí vyvěšení záměru Obce o pronájmu Obecního
hostince Na Rychtě
Záměr byl řádně vyvěšen 24.2.2011
7/2011 ZO bere na vědomí vyvěšení záměru Obce o pronájmu Rekreačního
areálu ve středu obce
Záměr byl řádně vyvěšen 24.2.2011
8/2011 ZO bere na vědomí informace o připravované rekonstrukci hřbitova
9/2011 ZO schvaluje návrh na odstoupení od předkupního práva na odkoupení
parcel č.192 a 1043
10/2011 ZO schvaluje výši odměn neuvolněných funkcionářů, tak jak byly
předloženy od 1.2.2011
11/2011 ZO bere na vědomí výsledky inventarizace majetku obce provedené
k 31.12.2010, tak jak byly předloženy
12/2011 ZO schvaluje prodej promítacích přístrojů Meo 4 včetně dvoukanálového
zvukového zařízení AKT 215 za nabídnutou cenu 3.000,- Kč panu Šebestovi
Zapsala: Eva Pavlatová
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