
Zápis č. 5/2021/18 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 29. 9. 2021

Přítomni: V 18.08 hodin bylo přítomno 12 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 5 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Jiřina Válečka, Josef Strašil, Martin Jonáš - dostaví se později

Program: Pozvánka ze dne 21. 9.2021

Starosta navrhnul zařadit do programu jednání za bod č.7:
- Bod 8 - Aktualizace plánu společných zařízení
- Bod 9 - Strategický rámec ZŠ a MS Krucemburk

Ostatní body se přečíslují.

l. Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje doplněný program jednání ZM Krucemburk, který
je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a jmenování zapisovatele
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje:

ověřovatele zápisu ve složení: Jan Válečky, Ing. Dagmar Břeňová
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Patrik Otradovský

Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednáníjmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 4/2021/17.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O



4. Zpráva o činnosti Rady městvse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 11/2021/55 -
13/2021/57.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

5. Rozpočtová opatření
5.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 9/2021 a č.
10/2021, které schválila rada městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

V 18.26 hod. se na jednání dostavil pan Martin Jonáš - přítomno 13 členů zastupitelstva.

5.2. Starosta vysvětlil zastupitelům jednotlivé položky Rozpočtového opatření. Zastupitelstvo
městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021, které je přílohou tohoto
zápisu.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

6. Prodej a koupě pozemků
6.1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje koupi pozemku pare. č. 44/3 v k. u. Hluboká
o výměře 58 m2 odděleného geometrickým plánem č. 159-1243/2021 od pozemku pare. č. 44 a
pozemku pare. č. 43/2 v k. u. Hluboká o výměře 25 m2 odděleného geometrickým plánem č.
159-1243/2021 od pozemku parc. č. 43 za cenu 80,- Kč/m2 od majitele B. P. (Hluboká). Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O



6.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje koupi pozemku pare. č. 1364/3 v k. u.
Krucemburk o výměře 3.201 m2 odděleného geometrickým plánem č. 857-297/2019 od
pozemku PK parc. č. 1372/1 za cenu 80,- Kč/m2 od majitele E. H. (Krucemburk). Veškeré náklady
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

6.3. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 192/2021/MK a schvaluje prodej ideální %
pozemku pare. č. 535/23 v k. u. Krucemburk o celkové výměře 24 m2 za cenu 80,- Kč/m2 panu R.
R. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

6.4. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 133/2021/MK a schvaluje prodej pozemku
parc. č. 776/13 v k. u. Krucemburk o výměře 125 m2 odděleného geometrickým plánem č. 913-
218/2021 od pozemku parc. č. 776/12 za cenu 80,- Kč/m2 paní l. N. (Krucemburk). Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

6.5. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 133/2021/MK a schvaluje koupi pozemku
parc. č. 776/10 v k. u. Krucemburk o výměře 73 m2 odděleného geometrickým plánem č. 455-
39/2005 od pozemku parc. č. 776/7 za cenu 80,- Kč/m2 od paní l. N. (Krucemburk). Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

6.6. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 150/2021/MK a neschvaluje prodej pozemku
parc. č. 577/2 v k. u. Krucemburk o výměře 397 m2 paní Mgr. L. S. M. (Hradec Králové).
S žadatelkou bude jednáno o případném pronájmu pozemku nebo o směně pozemku.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: l (Válečky Jan)
Zdržel se: O



6.7. Zastupitelstvo městyse projednalo nabídku na koupi, případně směnu ideální poloviny
pozemku pare. č. PK 1406/22 v k. u. Krucemburk. Zastupitelstvo městyse neschvaluje koupi
ideální poloviny pozemku pare. č. PK1406/22 v k. u. Krucemburk o celkové výměře 2.890 m2 za
nabídnutou cenu 2.000.000,- Kč od společnosti REÁL KREDIT a. s., Za Olšávkou 365, 686 Ol
Uherské Hradiště.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: l (Válečky Jan)
Zdržel se: O

7. Cyklostezka Staré Ransko - Smlouvy o smlouvě budoucí
Starosta seznámil zastupitele o budoucím majetkovém vypořádání pozemků, na kterých by
měla vést plánovaná cyklostezka na Staré Pansko. V lokalitě, ve které se bude nacházet
plánovaná stavba, probíhají Komplexní pozemkové úpravy. V rámci pozemkových úprav byl
zastupitelstvem městyse schválen Plán společných zařízení, jehož součástí je vymezení koridoru
pro budoucí stavbu cyklostezky na Staré Ransko a kanalizace ze Starého Ranska na ČOV
Krucemburk. Výsledkem pozemkových úprav by měl být stav, kdy se budoucí kupující stane
vlastníkem stavbou dotčené části pozemku a kdy zároveň dojde k majetkovému vypořádání
s budoucím prodávajícím. Pro případ, že se tak nestane a nebudou dokončeny Komplexní
pozemkové úpravy Krucemburk, městys Krucemburk uzavírá s budoucími prodávajícími
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Ing. Jiří Kasal upozornil na vzniklý pruh mezi cyklostezkou a silnicí a potřebu vyjasnění
majetkových vztahů tohoto úseku. Starosta vysvětlit, že mezi raneckou silnicí a stezkou
nebudou žádné soukromé pozemky a v rámci plánu spol. zařízeníje navržen koridor, který bude
ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na části pozemků dotčených stavbou plánované cyklostezky na Staré Ransko s budoucími
prodávajícími uvedenými v tabulce níže.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

Seznam dotčených parcel - INVESTOR MĚSTYS KRUCEMBURK
Kat. území: Krucemburk [676624]

Stavba: Stezka pro cyklisty a chodce KRUCEMBURK - STARÉ RANSKO

Parc. č.
dle KN

Parc. č.
dle PK

Jméno vlastníka, sídlo, (podíl), (užívání) Podíl Trvalý zaboř (m)

1373/3 SJM L. V. a L. P. (Krucemburk) 1058



1334 L. A. (Radostín) 250

1326/1 C. J. (Staré Pansko)

M. M. (Staré Ransko)

1/2

1/2

180

1326/2 D. T. (Krucemburk) 283

1326/3 D.T. (Krucemburk) 276

1318 l Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová
společnost. Koželužská 385, 58266 Krucemburk

496

1308 C. J. (Staré Pansko) 1/2 1202

M. M. (Staré Pansko) 1/2

1306/1 G. Z. (Ždírec nad Doubravou) 785

1295/1 l Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová
společnost. Koželužská 385, 58266 Krucemburk

485

1296/1 P.J.(Březhrad)
P. J.(Praha)

1/2

1/2

871



Seznam dotčených parcel - INVESTOR MĚSTYS KRUCEMBURK
Kat. území: Krucemburk [754633]

Stavba: Stezka pro cyklisty a chodce KRUCEMBURK - STARÉ RANSKO
Parc. č.
dle KN

Parc.
C.

dle PK

Jméno vlastníka, sídlo, (podíl), (užívání) Podíl Trvalý zaboř (m)

96 S.J. (Krucemburk) 704

St. 60/1 TRAMONTspol. s r. o., Staré Ransko, 58263
Krucemburk

293

100 TRAMONTspol. s r. o.. Staré Ransko, 58263
Krucemburk

174

101 TRAMONTspol. s r. o.. Staré Pansko, 58263
Krucemburk

63

98/1 TRAMONTspol. s r. o., Staré Ransko, 58263
Krucemburk

29

8. Aktualizace plánu společných zařízeni
Starosta seznámil zastupitele se změnami v Plánu společných zařízení. Ing. Jiří Kasal upozornil
na zakreslení výjezdu z cyklostezky na silnici 1/37.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení, která byla
vyvolána upřesněním na základě projektové dokumentace cyklostezky Krucemburk - Staré
Ransko a na základě požadavků při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

9. Strategjcký rámec MAP
Ředitel základní školy a ředitelka mateřské školy seznámili zastupitele s plánem investic pro
období 2021-2027.
Zastupitelstvo městyse projednalo a bere na vědomí Strategický rámec MAP - seznam
investičních priorit MS Krucemburk a ZŠ Krucemburk na období 2021 - 2027.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O



10. Příprava, průběh akcí a projektů
Pan starosta a paní místostarostka seznámili zastupitele s probíhajícími akcemi a projekty.

Průmyslová zóna
Byla dohodnuta koupě posledního pozemku v průmyslové zóně. Se Zemědělskou a. s. probíhají
jednání ohledně směny pozemků. Proběhla úprava projektu komunikace. Na základě
provedených sond bude v délce 200 m provedena sanace štěrkem. Ing. Jiří Kasal upozornil, že
by bylo vhodné, aby byl za obec zřízen garant zadávací dokumentace včetně projektové
dokumentace. Starosta navrhnul sestavení pracovní skupiny. Jako jednoho ze členů navrhoval
Ing. Petříčka, který spolupracoval na stavebních parcelách v lokalitě Pod Včelínem, ze
zastupitelů se přihlásil Lukáš Dohnal.
Proběhlo jednání se zástupcem Komerční banky ohledně poptávky úvěru ve výši 30 mil. Kč,
jednat se bude ještě s Českou spořitelnou a ČSOB. Snahou je zajistit fixaci úroků po celou dobu
splácení úvěru, případně možnost mimořádných splátek. Starosta vyzval zastupitele, aby zvážili
podmínky a cenu prodeje pozemků v průmyslové zóně a seznámil zastupitele strm, že se již
přihlásili zájemci o koupi pozemků.
Zubní ordinace
V současné době probíhá odvlhčování prostor, aby mohla být položena podlaha a následně
instalováno křeslo a další vybavení. S paní doktorkou jsou uzavřeny smlouvy a otevření ordinace
se plánuje v průběhu měsíce října.
Zateplení západní stěny základní školy
Práce na zateplení stěny byly dokončeny, bude následovat oprava omítek v místnosti
výtvarného oboru ZUŠ Krucemburk.
Pomník na náměstí
Byly dokončeny schody k pomníku, byl na ně použit původní kámen ze hřbitovních schodů. Na
schodech budou umístěny štítky, na kterých budou data významných událostí Krucemburku.
Budou následovat restaurátorské práce na pomníku. Slavnostní odhalení je plánováno na 28.
10. 2021 a bude spojeno s vysazením lip.
Oprava křížků
Byly dokončeny restaurátorské práce - jednalo se o kříž F. a J. Janů na kraji parku
vKrucemburku, kříž Špického u hlavní silnice na Staré Pansko a o kříž v Hluboké na návsi.
Dotace činí 70%.
Odbahnění rybníku Zaďák a Macurův
Práce na odbahnění rybníků probíhají, vázne financování z fondu. Prozatím je řešeno
financováním z rozpočtu městyse.
Cvklostezka Vojnův Městec
Oprava cyklostezky byla realizována, v současné době probíhá úprava krajnic a bude osazen
sloupek.
Cest^Staré Ransko - Řeka
Oprava cesty ze Starého Ranska na Řeku je dokončena. Na opravu bude poskytnuta dotace ve
výši 100.000,- Kč.
Kabiny Reka

V rámci představenstva LDO Přibyslav bude probíhat jednání ohledně odkupu kabin u rybníku
Reka.
Odborné učebny IROP
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu odborných učeben. Připravuje se soutěž na zhotovitele,
náklady akce jsou cca 2 mil. Kč. Výše poskytované dotace je 95%.



Dotace na spolkovou činnost
Je vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup stanů, pivních setů, vestavné skříně pro
SDH Krucemburk. Náklady akce jsou cca 280.000,- Kč. Výše poskytnuté dotace je 80%.
Hasičská zbrojnice
Byla pořízena nová vrata a jsou prováděny stavební úpravy vnitřních prostor.
Uzavření smluv na energie
V rámci jednání rady městyse byly uzavřeny smlouvy s novými dodavateli elektrické energie a
zemního plynu pro ZŠ Krucemburk, MS Krucemburk a Městys Krucemburk.
Pozemkové úpravy Staré Pansko
Proběhla úvodní schůzka se zástupci Pozemkového úřadu, projektanty a vlastníky pozemků.
Workoutové hřiště
U ZŠ bylo vybudováno nové workoutové hřiště pro žáky 2. stupně a veřejnost. Probíhají úpravy
terénu.
Dotace

Starosta seznámil zastupitele s přehledem podaných a přidělených žádostí o dotace.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

11. Různé
Žádost QAtanovení průzkumného území
Starosta seznámil zastupitele se zaslaným oznámením z Ministerstva životního prostředí
ohledně žádosti o stanovení průzkumného území Staré Ransko.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje stanovení průzkumného území Staré Pansko
k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů, o které požádala organizace GET s. r. o.,
Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2.

Pro: O
Proti: 9 (O. Kohout, D. Břeňová, L. Pleskač, L. Dohnal., M. Jonáš, Z. Holas, R. Kopecký, J. Válečky,

P. Otradovský)
Zdržel se: 4 (J. Kohl, D. Sobotková, M. Zvolánek, J. Kasal)

12. Diskuze

Zastupitel Ing. Kasal vznesl následující dotazy a připomínky:
l) Z jakého důvodu je na workoutovém hřišti omezení vstupu do výšky 140 cm.
Starosta odpověděl, že omezení je na základě provozního řádu, který stanovil výrobce.
K připomínce se připojil i ředitel ZS Krucemburk.
2) Usnadnění zalévání zeleně p. Příhodové např. umístit zásobník na vodu na náměstí, opravit
studnu, případně pořídit vozík na dovoz konví s vodou.
Paní místostarostka odpověděla, že zásobník s vodou se na náměstí umisťovat nebude. Bude
prověřena možnost opravení studny nebo se pořídí vozík.
3) Upozornil na nefunkční hodiny na kostele a nabídl, že by se o provoz hodin mohl případně
starat.

Pan starosta odpověděl, že zajistí zprovoznění hodin.
4) Upozornil na vysoké schodnice u nově opravených schodů u památníku na náměstí.



Zastupitel Lukáš Dohnal upozornil na zasahující větve a zeleň do komunikace na Košinovské
silnici.
Paní místostarostka odpověděla, že v současné době krajská správa silnic provádí opravy
povrchů silnic a následně se zaměří na údržbu zeleně. Pan starosta upozornil, že stejný problém
se zasahující zelení je i na cyklostezce do Vojnová Městce. Pozemky, na kterých se zeleň
nachází, nejsou ve vlastnictví městyse. Bude jednáno s vlastníky o způsobu údržby. Dále pan
starosta informoval, že na cyklostezce do Vojnová Městce bude u posezení instalován sloupek,
aby se zabránilo nepovoleným vjezdům automobilů a traktorů na stezku a zabránilo se jejímu
poničení.

Paní Mokrá se dotázala, zda se plánuje údržba Městeckého potoka, je zarostlý trávou a
dřevinami.
Pan starosta řešil údržbu potoka se zástupcem Lesů ČR, je problém v nedostatku financí a
pracovních kapacit. V průběhu měsíce října plánují Lesy ČR minimálně vyčištění potoka od
náletových dřevin.

13. Závěr
Pan starosta informoval zastupitele o plánované schůzce nad rozpočtem, využití průmyslové
zóny a vyhláškou o odpadech, která se uskuteční 15.11. 2021 od 17.00 hod. Příští jednání
zastupitelstva se bude konat 8. 12. 2021 v 18.00 hod.

Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav výročí obce a ukončil
zasedání zastupitelstva.



Usneseníč. 5/2021/18
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 29.9. 2021

ZM schvaluje:
l. Doplněný program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Jan Válečky, Ing. Dagmar Břeňová

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Patrik Otradovský
5.2. Rozpočtové opatření č. 11/2021, které je přílohou tohoto zápisu.
6.1. Koupi pozemku parc. č. 44/3 v k. u. Hluboká o výměře 58 m2 odděleného geometrickým

plánem č. 159-1243/2021 od pozemku pare. č. 44 a pozemku pare. č. 43/2 v k. u. Hluboká
o výměře 25 m2 odděleného geometrickým plánem č. 159-1243/2021 od pozemku pare.
č. 43 za cenu 80,- Kč/m2 od majitele B. P. (Hluboká). Veškeré náklady spojené s koupí
pozemku hradí kupující.

6.2. Koupi pozemku parc. č. 1364/3 v k. u. Krucemburk o výměře 3.201 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 857-297/2019 od pozemku PK pare. č. 1372/1 za cenu 80,- Kč/m2
od majitele E. H. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

6.3. Prodej ideální Ví pozemku pare. č. 535/23 v k. u. Krucemburk o celkové výměře 24 m2 za
cenu 80,- Kč/m2 panu R. R. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí
kupující.

6.4. Prodej pozemku parc. č. 776/13 v k. u. Krucemburk o výměře 125 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 913-218/2021 od pozemku pare. č. 776/12 za cenu 80,- Kč/m2
paní l. N. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

6.5. Koupi pozemku parc. č. 776/10 v k. u. Krucemburk o výměře 73 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 455-39/2005 od pozemku pare. č. 776/7 za cenu 80,- Kč/m2 od
paní l. N. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

7. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků dotčených stavbou
plánované cyklostezky na Staré Pansko s budoucími prodávajícími uvedenými v tabulce
níže.

SeznanLdotcenych parcel ^INVESTOR M ÉSTYS KRUCEMBURK
Kat. území: Krucemburk [676624]

Stavba: Stezka pro cyklisty a chodce KRUCEMBURK - STARÉ RANSKO

Parc. č.
dle KN

Parc. č.
dle PK

Jméno vlastníka, sídlo, (podíl), (užívání) Podíl Trvalý zaboř (m)

1373/3 SJM L. V. a L. P. (Krucemburk) 1058

1334 L. A. (Radostín) 250



1326/1 C. J. (Staré Pansko)

M. M. (Staré Ransko)

1/2

1/2

180

1326/2 D. T. (Krucemburk) 283

1326/3 D.T. (Krucemburk) 276

1318 Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová
společnost. Koželužská 385, 58266 Krucemburk

496

1308 C. J. (Staré Ransko)

M. M. (Staré Ransko)

1/2

1/2

1202

1306/1 G. Z. (Ždírec nad Doubravou) 785

1295/1 Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová
společnost. Koželužská 385, 58266 Krucemburk

485

1296/1 P.J.(Březhrad)

P.J.(Praha)

1/2

1/2

871

Seznam dotčených parcel - INVESTOR MĚSTYS KRUCEMBURK
Kat. území: Krucemburk [754633]

Stavba: Stezka pro cyklisty a chodce KRUCEMBURK - STARÉ PANSKO
Parc. č.
dle KN

Parc.
C.

dle PK

Jméno vlastníka, sídlo, (podíl), (užívání) Podíl Trvalý zaboř (m)

96 S.J. (Krucemburk) 704

St. 60/1 TRAMONT spol. s r. o, Staré Pansko, 58263
Krucemburk

293



100 TRAMONTspol. s r. o.. Staré Pansko, 58263
Krucemburk

174

101 TRAMONT spol. s r. o., Staré Ransko, 58263
Krucemburk

63

98/1 TRAMONTspol. s r. o. Staré Pansko, 58263
Krucemburk

29

8. Aktualizaci Plánu společných zařízení, která byla vyvolána upřesněním na základě
projektové dokumentace cyklostezky Krucemburk-Staré Ransko a na základě požadavků
při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 4/2021/17.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 11/2021/55 -13/2021/57.
5.1. Informaci o rozpočtovém opatření č.9/2021 a č. 10/2021, které schválila rada městyse.
9. Strategický rámec MAP -seznam investičních priorit MS Krucemburk a ZŠ Krucemburk na

období 2021-2027.
10. Probíhající akce, projekty, podané a přidělené žádosti o dotace:

Průmyslová zóna
Byla dohodnuta koupě posledního pozemku v průmyslové zóně. Se Zemědělskou a. s.
probíhají jednání ohledně směny pozemků. Proběhla úprava projektu komunikace. Na
základě provedených sond bude v délce 200 m provedena sanace štěrkem. Ing. Jiří Kasal
upozornil, že by bylo vhodné, aby byl za obec zřízen garant zadávací dokumentace včetně
projektové dokumentace. Starosta navrhnul sestavení pracovní skupiny. Jako jednoho
ze členů navrhoval Ing. Petříčka, který spolupracoval na stavebních parcelách v lokalitě
Pod Včelínem, ze zastupitelů se přihlásil Lukáš Dohnal.
Proběhlo jednání se zástupcem Komerční banky ohledně poptávky úvěru ve výši 30 mil.
Kč, jednat se bude ještě s Českou spořitelnou a ČSOB. Snahou je zajistit fixaci úroků po
celou dobu splácení úvěru, případně možnost mimořádných splátek. Starosta vyzval
zastupitele, aby zvážili podmínky a cenu prodeje pozemků v průmyslové zóně a seznámil
zastupitele s tím, že se již přihlásili zájemci o koupi pozemků.
Zubní ordinace
V současné době probíhá odvlhčování prostor, aby mohla být položena podlaha a
následně instalováno křeslo a další vybavení. S paní doktorkou jsou uzavřeny smlouvy a
otevření ordinace se plánuje v průběhu měsíce října.
Zateplení západní stěny základní školy
Práce na zateplení stěny byly dokončeny, bude následovat oprava omítek v místnosti
výtvarného oboru ZUŠ Krucemburk.
Pomník na náměstí
Byly dokončeny schody k pomníku, byl na ně použit původní kámen ze hřbitovních
schodů. Na schodech budou umístěny štítky, na kterých budou data významných událostí
Krucemburku. Budou následovat restaurátorské práce na pomníku. Slavnostní odhalení je
plánováno na 28.10. 2021 a bude spojeno s vysazením lip.



Oprava křížků
Byly dokončeny restaurátorské práce - jednalo se o kříž F. a J. Janů na kraji parku
v Krucemburku, kříž Špického u hlavní silnice na Staré Ransko a o kříž v Hluboké na návsi.
Dotace či ní 70%.
Odbahnění rybníku Zaďák a Macurův
Práce na odbahnění rybníků probíhají, vázne financování z fondu. Prozatím je řešeno
financováním z rozpočtu městyse.
Cvklostezka Vojnův Městec
Oprava cyklostezky byla realizována, v současné době probíhá úprava krajnic a bude
osazen sloupek.
Cesta^taré Ransko - Řeka
Oprava cesty ze Starého Panská na Řeku je dokončena. Na opravu bude poskytnuta
dotace ve výši 100.000,- Kč.
Kabiny Řeka
V rámci představenstva LDO Přibyslav bude probíhat jednání ohledně odkupu kabin u
rybníku Řeka.
Odborné učebny [ROP
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu odborných učeben. Připravuje se soutěž na zhotovitele,
náklady akce jsou cca 2 mil. Kč. Výše poskytované dotace je 95%.
Dotace na spolkovou činnost
Je vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup stanů, pivních setů, vestavné skříně
pro SDH Krucemburk. Náklady akce jsou cca 280.000,- Kč. Výše poskytnuté dotace je 80%.
Hasičská zbrojnice
Byla pořízena nová vrata a jsou prováděny stavební úpravy vnitřních prostor.
Uzavření smluv na energie
V rámci jednání rady městyse byly uzavřeny smlouvy snovými dodavateli elektrické
energie a zemního plynu pro ZS Krucemburk, MS Krucemburk a Městys Krucemburk.
Pozemkové úpravy Staré Ransko
Proběhla úvodní schůzka se zástupci Pozemkového úřadu, projektanty a vlastníky
pozemků.
Workoutové hřiště
U ZŠ bylo vybudováno nové workoutové hřiště pro žáky 2. stupně a veřejnost. Probíhají
úpravy terénu.
Dotace

Starosta seznámil zastupitele s přehledem podaných a přidělených žádostí o dotace.

ZM neschvaluje:
6.6. Prodej pozemku parc. č. 577/2 v k. u. Krucemburk o výměře 397 m2 paní Mgr. L.

S. M. (Hradec Králové).
S žadatelkou bude jednáno o případném pronájmu pozemku nebo o směně pozemku.

6.7. Koupi ideální poloviny pozemku pare. č. PK 1406/22 v k. u. Krucemburk o celkové výměře
2.890 m2 za nabídnutou cenu 2.000.000,- Kč od společnosti REÁL KREDIT a. s.. Za Olšávkou
365, 686 Ol Uherské Hradiště.



11. Stanovení průzkumného území Staré Pansko k vyhledávání a průzkumu ložisek
vyhrazených nerostů, o které požádala organizace GET s. r. o., Perucká 2540/11a, 120 00
Praha 2.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Dagmar Břeňová v. r. Jan Válečky v. r.

Zápis včetně usnesení má 14 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Krucemburku 1.10. 2021

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 úřadě městyse
Krucemburk.

Vyvěšeno: /> ^0.^0^ Sejmuto:

ÚŘAD MÉSTYSE KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk
tel.: 569 698 710-1 CD


