Zápis č.6/2016/16
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk
konaného dne 2.11.2016
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod
Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny
Omluven: Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Ing. Luboš Pleskač, Mgr. Jiří Havlíček, Patrik Otradovský
Neomluven:
Hosté: 3 občané
Program: pozvánka ze dne 25.10.2016.
Změna programu:
Body 7. a 8. budou prohozeny.
Ostatní body zůstávají nezměněny.

1) Schválení programu zasedání
ZM projednalo a schvaluje program jednání ZM Krucemburk.
Pro -10
Proti - 0
Zdrž. se - 0
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
ZM projednalo a schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Dagmar Břeňová, Josef Strašil.
Pro -10
Proti - 0
Zdrž. se – 0
Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Jiřinu Valeckou.
3) Zvolení návrhové komise
ZM projednalo a schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Michal Votava.
Pro –10
Proti - 0
Zdrž. se – 0
4) Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM konaného dne 7.9.2016
Místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání ZM Krucemburk.
Z usnesení č. 7/2015/10 trvají body, 19.1.
Z usnesení č. 5/2016/15 trvají body 6.1., 11.1., 9., 13.4.
ZM konstatuje, že ostatní body usnesení byly splněny.
ZM bere na vědomí
5) Zpráva o činnosti rady městyse
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem ze zasedání rady městyse č. 17/2016/40 – 19/2016/42.
ZM bere na vědomí
6) Rozpočtové opatření č.8/2016
ZM potvrzuje rozhodnutí Rady a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, které je přílohou
zápisu.
Pro – 10
Proti - 0
Zdrž. se – 0
V 18.25 hod se na jednání dostavil Patrik Otradovský – celkem 11 členů ZM

7) Koupě pozemku č.parc. PK 347 v k.ú. Krucemburk
ZM projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku parc. č. PK 347
v k.ú. Krucemburk o výměře 24 410m2 za cenu 80,-Kč/m2 s vlastníky J.V. a M.V., Krucemburk.
Náklady spojené s koupí pozemku včetně daně z převodu nemovitosti uhradí budoucí kupující.
Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30.9.2017. Budoucí
prodávající zajistí výmaz věcného břemene, který je zapsán na listu vlastnictví k tomuto
pozemku.
ZM ukládá Radě městyse zajistit zpracování studie ZTV „Pod včelínem“.
Pro – 11
Proti - 0
Zdrž. se – 0
V 18. 30 hod se na jednání dostavil Ing. Luboš Pleskač – celkem 12 členů ZM
8)

Rozpočtové opatření č. 9/2016
ZM projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016, které je přílohou zápisu.
Pro -12
Proti - 0
Zdrž. se - 0
V 18.35 hod se na jednání dostavil Vít Janáček a Jiří Zrzavý – celkem 14 členů ZM

9) Revokace usnesení č. 4/2016/14 bod č. 6.1
Starosta objasnil důvod revokace – rozdílnost hodnoty pozemků
Usnesení nově zní takto:
ZM projednalo žádost LDO Přibyslav, č.j. 121/2016MK a schvaluje směnu pozemků
parc. č. 64/3(6m2) a 65/2(19m2) o výměře celkem 25m2 oddělených od pozemků parc. č. 64 a 65
v k.ú. Hluboká ve vlastnictví LDO Přibyslav za pozemek parc. č. 413/19 o výměře 25m 2 oddělený
od pozemku parc.č. 413/10 v k.ú. Hluboká dle GP číslo 125-1061/2016. Rozdíl hodnot
směňovaných pozemků ve výši 228,50 Kč uhradí Městys Krucemburk. Náklady spojené se
směnou bude hradit LDO Přibyslav. Přiznání k dani z nabytí nemovité věci zajistí Městys
Krucemburk.
Pro –14
Proti - 0
Zdrž. se – 0

10) Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu fasády kostela sv. Mikuláše
ZM projednalo žádost č.j. 380/2016MK a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
s Římskokatolickou farností Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, na
I. etapu Obnovy pláště kostela sv. Mikuláše v Krucemburku v celkové výši 79 000,-Kč, což je 10%
z celkové ceny opravy I. etapy. Smlouva je přílohou zápisu.
Pro – 14
Proti - 0
Zdrž. se – 0

11) Žádost LDO Přibyslav - Smlouva zakládající právo provést stavbu k pozemku parc.č.
302/3 a 449 v k.ú. Staré Ransko ve vlastnictví městyse Krucemburk
ZM projednalo a schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k pozemku parc. č.
302/3 a 449 v k.ú. Staré Ransko s Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav.
Předmětem smlouvy je položení přívodního potrubí z rybníku Pobočný k manipulačním sádkám.
Pozemky budou uvedeny do původního stavu před realizací.
Pro – 14
Proti - 0
Zdrž. se – 0

12) Územní studie
Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti o dotaci na územní studii.
Dotace bude zajištěna ORP Chotěboř, s kterou bude sepsána smlouva o zajištění územní studie
veřejného prostranství. Městys dle smlouvy složí zálohu ve výši 90% uznatelných nákladů.
ZM projednalo území, které bude řešeno územní studií.
Smlouva s ORP bude předložena na dalším jednání zastupitelstva.
ZM schvaluje přípravu dotace územní studie v maximálním objemu prací za částku 500 000,- Kč.
Pro – 14

Proti - 0

Zdrž. se – 0

13) Různé
13.1 Chemická ČOV
Starosta informoval zastupitele o podané žádosti o Závazné stanovisko Odboru
environmentálních rizik a ekologických škod MŽP k žádosti o podporu z OPŽP 20114-2020 na
analýzu rizik potencionálního ohrožení zdrojů pitné vody, kvality povrchové vody v Městeckém
potoce, složek životního prostředí a lidského zdraví u objektu ČOV Krucemburk, které je třeba
k podání žádosti o dotaci. Žádost o dotaci je třeba podat do 6.1.2017.
Ing. Kujan navrhuje zvážit možnost odstranění objektu bez dotace.
Starosta zajistí cenovou nabídku k likvidaci objektu ČOV odbornou firmou.
ZM bere na vědomí
13.2 Platební rozkaz Okresního soudu v Havl. Brodě proti žalovanému IS engineering s.r.o.
Starosta informoval zastupitele o Platebním rozkazu vydaným Okresním soudem v Havlíčkově
Brodě, který ukládá žalované firmě IS engineering s.r.o., aby do 15 dnů od doručení platebního
rozkazu zaplatil žalobci městysi Krucemburk částku 216.602,10 Kč spolu s úrokem z prodlení
8,05% ročně a náklady řízení ve výši 39.690,- Kč k rukám právního zástupce žalobce.
ZM Bere na vědomí
13.3. Pronájem valu v ulici Větrná
ZM projednalo a ukládá starostovi připravit nájemní smlouvy na pronájem pozemků
sousedících s novostavbami rodinných domků v ulici Větrná.
Pro –14
Proti - 0
Zdrž. se – 0

14) Příprava a průběh akcí a projektů
Změna územního plánu
Starosta informoval zastupitele o přípravě změny územního plánu a požádal zastupitele o
předložení návrhů změny do příštího zasedání zastupitelstva.
Oprava ohradní zdi
V měsíci září a říjnu proběhla u kostela sv. Mikuláše oprava ohradní zdi.

Oprava schodiště u kostela sv. Mikuláše
Starosta informoval o plánované schůzce ohledně řešení opravy schodiště ke kostelu a jeho
okolí, která se uskuteční dne 7.11.2016 v 18:00 na úřadě městyse.

Spartak Staré Ransko
Proběhla oprava střechy na kabinách Spartaku Staré Ransko.

Oprava zastávky u sokolovny
Místostarosta informoval o probíhající opravě zastávky u Sokolovny.
Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů
Místostarosta informoval o přípravě k podání dotace na SFŽP na Pořízení traktorového nosiče a
Kontejnerů.
ZM bere na vědomí

15) Diskuze
Starosta informoval o připravovaném rozpočtu 2017.
Jaroslav Dohnal upozornil na špatný stav márnice, hlavně na havarijní stav stropu.
Zastupitelé probírali, jaká vhodná a účinná opatření přijmout k tomu, aby občané dodržovali
zákaz vstupu na hřbitov se psy.
16) Závěr

Usnesení č. 6/ 2016/16
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk,
konaného dne 2.11.2016
ZM schvaluje:
1.
Program jednání ZM Krucemburk č. 6/2016/16
2.
Ověřovatele zápisu ve složení: Dagmar Břeňová a Josef Strašil
3.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal a Michal Votava
7.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku parc. č. PK 347 k.ú. Krucemburk o
výměře 24 410m2 za cenu 80,-Kč/m2 s vlastníky J.V. a M.V., Krucemburk. Náklady spojené s koupí
pozemku včetně daně z převodu nemovitosti uhradí budoucí kupující. Smlouva o smlouvě budoucí
bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30.9.2017. Budoucí prodávající zajistí výmaz věcného
břemene, který je zapsán na listu vlastnictví k tomuto pozemku.

8.

10.

Rozpočtové opatření č. 9/2016
2
2
2
Směnu pozemků parc. č. 64/3(6m ) a 65/2(19m ) o výměře celkem 25m oddělených od
pozemků parc. č. 64 a 65 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví LDO Přibyslav za pozemek parc. č.
413/19 o výměře 25m2 oddělený od pozemku parc.č. 413/10 v k.ú. Hluboká dle GP číslo 125061/2016. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků ve výši 228,50 Kč uhradí Městys
Krucemburk. Náklady spojené se směnou bude hradit LDO Přibyslav. Přiznání k dani
z nabytí nemovité věci zajistí Městys Krucemburk.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého

11.

17, 582 66 Krucemburk, na I. etapu Obnovy pláště kostela sv. Mikuláše v Krucemburku v celkové výši
79 000,-Kč, což je 10% z celkové ceny opravy I.etapy .
Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k pozemku parc. č. 302/3 a 449 v k.ú.

9.

12.

Staré Ransko s Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav. Předmětem
smlouvy je položení přívodního potrubí z rybníku Pobočný k manipulačním sádkám.
Pozemky budou uvedeny do původního stavu před realizací.
Přípravu dotace územní studie do maximálního objemu prací 500 000,- Kč.
Dotace bude zajištěna ORP Chotěboř, s kterou bude sepsána smlouva o zajištění územní
studie veřejného prostranství. Městys dle smlouvy složí zálohu ve výši 90% uznatelných
nákladů.

ZM potvrzuje:

6.

Rozhodnutí Rady městyse a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016

ZM ukládá:

7.
13.3.

Radě městyse zajistit zpracování studie ZTV „Pod včelínem“.
Starostovi připravit nájemní smlouvy na pronájem pozemků sousedících s novostavbami
rodinných domků v ulici Větrná.

ZM bere na vědomí:

4.
5.
13.1.
13.2.

Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM konaného dne 7.9.2016
Zprávu o činnosti Rady městyse
Chemická ČOV
Platební rozkaz Okresního soudu v Havl. Brodě proti žalovanému IS engineering s.r.o.

14.

Příprava a průběh akcí a projektů
Změna územního plánu
Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše
Oprava schodiště u kostela sv. Mikuláše
Oprava střechy na kabinách Spartak Staré Ransko
Oprava autobusové zastávky u Sokolovny
Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů

Tomáš Trávníček
místostarosta

Mgr. Otto Kohout
starosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Dagmar Břeňová

Josef Strašil

Zápis včetně usnesení má 6 stran
Zapsala: Jiřina Valecká
V Krucemburku 7.11.2016

Tento zápis včetně usnesení byl upraven z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Zápis bez anonymizovaných osobních údajů je uložen k nahlédnutí na
Úřadu městyse Krucemburk.
Vyvěšeno: 10.11.2016

Sejmuto: 25.11.2016

