Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného 25.5.2022 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
2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 17,55
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: Jaromír Buchar
a Ladislav Pršala
(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 závěrečného účtu obce za rok 2021
4) Projednání účetní závěrky obce Kruh za rok 2021
5) Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Kruh za rok 2021
6) Projednání schválení převodu zisku Mateřské školy Kruh, příspěvkové organizace, za rok
2021 do rezervního fondu
7) Informace k volbám do zastupitelstva obce
8) Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026
9) Usnesení
10) Závěr
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a sám navrhl jeho doplnění o Projednání
žádosti o prodej částí p.p.č. 916 a 918/1 a jejich směny za část p.p.č. 1227/2 a Projednání žádosti
o poskytnutí věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodního potrubí a zemní přípojky
elektro na p.p.č. 914/17 a 918/1, Projednání schválení dohody o umístění stavby č.: IP-124012751/VB/03, akce „SM, Kruh,P.Č.967/5-SVOD,KNN,SS - KNN,SS“ s ČEZ distribuce a.s
a Projednání schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
na akci „SM, Kruh,P.Č.967/5-SVOD,KNN,SS“ a vyzval přítomné k jeho případnému dalšímu
doplnění. Jiné další návrhy už nebyly, o doplněném 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. Oznámení Změny č. 3 Územního plánu Kruh veřejnou
vyhláškou na úřední desce obce Kruh se řeší s Městským úřadem v Jilemnici, usnesení o schválení
občana do funkce přísedící Okresního soudu v Semilech bylo předáno, ostatní usnesení
jsou průběžně plněna

3) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení závěrečný účet Obce Kruh za rok 2021 společně
s výsledkem přezkoumání hospodaření ve výše uvedeném období Krajským úřadem Libereckého
kraje. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu obce
Kruh byl vyvěšen na úřední desce od 9.května do 25.května 2022. Závěrečný účet může
být schválen bez výhrad.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
4) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2021. Žádné dotazy nebyly,o schválení
účetní závěrky bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
5) Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka Příspěvkové organizace Mateřská škola Kruh
za rok 2021. Žádné dotazy nebyly, o schválení účetní závěrky opět bez výhrad bylo hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
6) Zastupitelstvo musí schválit převod zisku 12.989,26 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola
Kruh za rok 2021 do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. O převodu zisku
bylo potom hlasováno.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
7) starosta seznámil přítomné s údaji k blížícím se komunálním volbám do zastupitelstev obcí.
Volby budou 23. a 24. září. O počtu zastupitelů v příštím volebním období budeme jednat v dalším
bodě zasedání. Kandidátní listiny se předávají registračnímu úřadu (Jilemnice) nejdéle 66 dnů
před konáním voleb, což je 19.7.2022 do 16 hodin. V Kruhu je aktuálně 391 oprávněných voličů
a evidováno 494 občanů. Nezávislý kandidát musí mít na petici podepsáno nejméně 5%
z celkového počtu obyvatel (tady se počítají se i děti). Podpis ale může dát pouze dospělý a právně
způsobilý obyvatel přihlášený v obci k trvalému pobytu, což v Kruhu je k dnešnímu dni
24 a u koalice nebo politické strany 7%, což je 33. Do termínu podání kandidátky se to ale ještě
může změnit, podpisů tedy raději víc. Takže podpisů třeba 30, respektive 40. Potřebné formuláře
jsou k vyzvednutí na obci
8) zastupitelstvo bylo seznámeno s další povinností, kterou je stanovit nejdéle 85 dní před termínem
voleb počet zastupitelů na příští volební období 2022 – 2026. Jak už bylo zmíněno, volby budou
23. a 24. září, a proto raději počet zastupitelů schválíme už teď, kdybychom se v potřebné době
už nesešli. Starosta vyzval přítomné k předložení návrhů k počtu zastupitelů v příštím volebním
období a k jejich případnému opodstatnění. Podle Ustanovení § 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů může být v zastupitelstvu obce do 500 obyvatel 5 – 15 zastupitelů.
Sám navrhl zachovat současný stav 7 zastupitelů. Potom dal slovo ostatním zastupitelům. J.Buchar,
J.Vancl, I.Horáčková, Š.Dejmek, L.Pršala i J.Mládek jsou pro zachování současného počtu.
Potom bylo o počtu zastupitelů pro příští období hlasováno. Navrženo bylo 7 zastupitelů.
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

9) Pan Martišek podal na obec novou žádost o prodej částí p.p.č. 916 a 918/1 a jejich směny za část
p.p.č. 1227/2. Poslední žádost vyšla z několika předchozích, kde jsme na ně z důvodu možnosti
ohrožení přístupu na sousední parcely nepřistoupili. Poslední žádost je už po dohodě upravena
a případný prodej pozemků okolo čp. 17 už nikoho nebude ohrožovat. Součástí případného prodeje
pozemků bude i jejich směna za p.p.č. 1227/2, která je pod komunikací k nemovitosti. Někteří
zastupitelé se byli po dohodě z předminulého zasedání podívat přímo na místě, aby se přesvědčili,
že případný prodej nikoho neohrozí. Se žadatelem je dohodnuto, že k podepsání kupní smlouvy
dojde na základě zpracovaného geometrického plánu a samozřejmě po souhlasu obce s ním.
Pokud s tím budeme souhlasit, musí zastupitelstvo nejdříve schválit vyvěšení záměru prodeje částí
p.p.č. 916 a 918/1.
O vyvěšení záměru prodeje částí p.p.č. 916 a 918/1 potom hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
10) V blízkosti čp. 17 stojí na obecním pozemku tzv. mlíčnice, odkud se brala do nemovitosti voda.
Pan Martišek požádal obec o poskytnutí věcného břemene k uložení vodovodního potrubí
a elektrických kabelů a zprovoznění zdroje vody na p.p.č. 914/17 a 918/1. Poskytnutí věcného
břemene nijak nerozporuje vyvěšení záměru na prodej pozemků v lokalitě. Po vysvětlení bylo
o poskytnutí věcného břemene k uložení vodovodního potrubí a elektrických kabelů a zprovoznění
zdroje vody na p.p.č. 914/17 a 918/1 hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
11) Projednání schválení dohody o umístění stavby č.: IP-12-4012751/VB/03, akce „SM,
Kruh,P.Č.967/5-SVOD,KNN,SS - KNN,SS“ s ČEZ distribuce a.s.
O schválení dohody bylo po vysvětlení hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček / proti: 0,
zdržel se: 0
12) Projednání schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
a.s. na akci „SM, Kruh,P.Č.967/5-SVOD,KNN,SS“
O schválení smlouvy a pověření starosty obce jejím podpisem bylo po vysvětlení hlasováno
(hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Horáčková, Pršala, Sedláček / proti: 0,
zdržel se: 0
Diskuze:
Jiří Sedláček - 13.9. 2021 jsme schvalovali dohodu o umístění stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojku elektrického vedení pod obecní cestou
k pozemku, který koupil Martin Kužel pro stavbu rodinného domu (bývalá Holubcova
stodola). Vedení mělo jít ze sloupu z pozemku prodejce „stodoly“, který však potom
smlouvu nepodepsal. ČEZ teď hledá jinou cestu pro připojení a „vymyslel“ přípojku
pod obecní cestou už od čp. 154 (nemovitost nad J. Albrechtem). Prošli
jsme s projektanty od Elektro Rydval i Ekomonitoru návrh trasy vodovodu

a je to od Albrechtových po Petra Brinkmana hodně neprůchodné (cesta vede určitě
jinde, než je „vyšlapána“, takže s tím obec souhlasit nebude ať si neuděláme spíše
problémy (katastrálně je tam cesta až 6 metrů, úvoz je okolo 2 metrů. Muselo
by se hodně vyměřovat, a to raději ne (obci pro vodu ty dva metry stačí). Pokud
s tím ale budeme souhlasit, tak usnesení 50/2021 a 50/2022 budeme muset revokovat
(zrušit). Řeší se, do plánované trasy vodovodu je ale spíše (určitě) nepustíme.
- pátek 27.5. proběhne avizovaná výměna popelnic
Jaromír Buchar – bylo by dobré někde umístit kontejner na železo, aby nemuseli občané čekat
až bude jednou za rok šrot

