Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
5.5.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kruhu
přítomno: 7 členů zastupitelstva
Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Ladislav Pršala, Ivana Horáčková,
Jiří Sedláček
5 občanů, 3 hosté
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 18,1o
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno tolik
zastupitelů, aby bylo zasedání usnášeníschopné.
Zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl, ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek
a Ivana Horáčková
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání vydání Změny č. 3 Územního plánu Kruh formou opatření obecné povahy
4) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022
5) Projednání volby přísedícího Okresního soudu v Semilech
6) Usnesení
7) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval k jeho případnému dalšímu
doplnění. Jiné další návrhy už nebyly, o programu bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Veřejnoprávní smlouvu s městem Jilemnice o příspěvku
na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 je podepsána, smlouvy na prodej
pozemků se připravují, smlouva na zpracování LHP je podepsána, příspěvek Ukrajině byl odeslán,
Smlouva o koupi pozemků je podepsána, probíhá řízení na katastru nemovitostí, ostatní usnesení
jsou průběžně plněna
3) Zastupitelstvu byla předložena ke schválení formou opatření obecné povahy Změna č. 3
Územního plánu Kruh. Zastupitelé se seznámili s dokumentací Změny č. 3 Územního plánu Kruh,
s jejím odůvodněním, s doklady o jejím pořízení a posoudili, zda není v rozporu s politikou
územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu. Výsledkem posouzení je, že nebyly shledány důvody,
které by bránily schválení jejího vydání.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

4) Po schválení je nutné změnu zveřejnit, zastupitelstvo tedy uložilo starostovi, aby vydání Změny
č. 3 Územního plánu Kruh oznámil veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy na úřední desce
obce Kruh.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
5) Projednání schválení Rozpočtového opatření 2/2022. Na položce příjmů je příspěvek na zmírnění
dopadů zákona a kompenzačním bonusu ze státního rozpočtu, na položce výdajů potom výdaje
navíc proti rozpočtu na koupi pozemků. Rozpočtové opatření tedy bude – Příjmy 26.116,96 Kč,
výdaje 23.024,- Kč, financování – 3.092,96 Kč Po vysvětlení bylo o schválení Rozpočtového
opatření č. 2/2022 hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
6) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí Okresního soudu v Semilech o zvolení přísedící.
Z naší obce vykonávala tuto funkci Eva Loukotová a u soudu takto pracuje už 12 roků a chtěla by
dále pokračovat. V případě, že by se jednalo o novou osobu, musel by ke schválení dát souhlas
Okresní soud, v jejím případě schvaluje občana do funkce zastupitelstvo obce, které je dotyčná
osoba občanem. Proti její osobě nebyly žádné připomínky a o navržené volbě bylo tedy hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
Diskuze:
Jiří Sedláček
- nejbližší akce v obci: 28.5. Dětský den s poutí, 4.6. Pouťové posezení, 11.6. Pochod
Hanče a Vrbaty
- info k vodovodu a kanalizaci – proběhla revize elektro z vrtu k vodojemu a aktuálně
řešíme provedení revize těsnosti plastového potrubí. Aktuálně se řeší umístění
vodojemu, potom se musí dojít za posledními dvěma občany, kde není jiná
možnost zařízení položit než přes jejich pozemky. Pokud budou souhlasit,
tak je studie téměř připravena a může se firma pustit do zpracování projektu
pro DUR. Projektant po dohodě na začátku navrhl dvě varianty, kudy zařízení
povedou. Jedna co nejvíce po obecních pozemcích, druhá a levnější pro občany
přes soukromé pozemky a pokud možno mimo silnici. Je zajímavé, že nejméně
vstřícní k dohodě jsou ti, kdo na výzvu k potvrzení zájmu o zařízení vůbec
i s několikerým připomenutím neodpověděli. A to ani pozitivně, ani negativně
- po zimě a po velké vodě se začali opravovat cesty. Na cestě od rybníku
jsou zasypány výtluky a je uválcovaná, čeká se na slunce, brzy se začne
s vyčištěním příkopu okolo cesty od Holubcových, opraví se cesta
nad Střítezskými a na Vrchách. Po vytyčení hranic potom i k Apltauerovým.
O tom, jestli jsme dostali dotaci na opravu cesty od zahradnictví na Roztoky
MMR ještě nerozhodlo
- výměna zbylých oken v hasičárně je zadána, dotace na takto malé úpravy vypsána
nebyla. Ta se určitě vyplatila dříve, když byla v opakovaně vyhlašovaných
programech podpořena výměna oken, dveří, vrat, zateplení objektu, zateplení
půdy a taky výměna (rekonstrukce) střechy. Mohl se i vyměnit topný systém.

To vše byly uznatelné položky dotované 90 %. Takže i s neuznatelnými náklady
dostal žadatel (pokud tedy dotaci získal) 80 % nákladů zpět. A navíc vše bylo
minimálně za poloviční ceny. To už je ale pryč a výměny po částech se i
prodražuje.
- prezident republiky vyhlásil na 23. a 24. září volby do zastupitelstev obcí.
Na příštím zasedání musí zastupitelstvo schválit počet zastupitelů pro další období.
Naše obec může mít nejméně 5 zastupitelů, nejvíce 15. Pokud jich schválíme 5,
tak nastane problém, jak obsadit výbory. Pokud 15, tak je zase potřeba zvážit,
jestli se přihlásí tolik zájemců. Do 19.7. do 16 hodin musí být nejpozději podány
kandidátní listiny, pokud budete chtít někdo znovu kandidovat
- do konce volebního období dvě zasedání, první návrh ve středu 15.června,
kde se musí schválit počet zastupitelů v obci pro další volební období a závěrečný
účet obce a potom ještě v pondělí 5. září
- 27.4. odpoledne proběhla v obci návštěva 40 starostů z Ústeckého kraje,
kde jsme se jim pokusili ukázat, jak jsme prezentovali obec při soutěži Vesnice
roku. Starostové byli překvapeni, co tady v Kruhu máme, kolik spolků zde funguje
a vůbec nebyli nedivili, že Kruh ten titul dostal. Takže pochvala pro všechny
i po pěti letech. Cituji z e-mailu z Krajského úřadu Ústeckého kraje: „Vaše
malinkatá obec byla velice inspirativní a dlouho na Vás všichni budou
vzpomínat“.
Jan Mládek – zajistit zarážku ke dveřím v obchodě, poškozuje se fasáda
Jindřich Vancl – vyzval zastupitele, abychom se co nejvíce zapojili do pokrytí stanovišť na dětském
odpoledni. Samozřejmě oslovíme i spolky
Ladislav Pršala – co se dá udělat s lípou pod statkem
Jiří Sedláček – v nejbližší době proběhne prořez stromů okolo silnice od Roztok a i tento
strom by měl být ošetřen. Akci nezařizuje obec, je to majetek KSSLK, ošetření
a novou výsadbu hradí občan jako náhradu povolení pokácení stromu
Zdeněk Budina – zeptal se, jak je to s kontejnery na plasty.
Jiří Sedláček – do kontejnerů se aktuálně můžou dávat i PET lahve, plasty se potom dále
třídí podle druhů, proto takové usnadnění
Štěpán Dejmek – so kontejnerů se mohou odkládat i obaly Tetrapack
Zdeněk Budina – jak to vypadá se změnou územního plánu s pozemky pro stavbu. Ve schvalované
změně č. 3 se o ničem takovém nemluví
Jiří Sedláček – změna č.3 je jenom pro souhlas s umístěním ČOV, o stavebních pozemcích
bude zpracovávaná další změna. Tady to bude hodně složité, jak už bylo několikrát
avizováno a zahrnutí nových parcel je podmíněno několikerým nařízením
za tyto skutečnosti odpovědným orgánům

