
Zápis č. 5/2020/12 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 23. 9. 2020

Přítomni: V 18.05 hodin bylo přítomno 13 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
dále 9 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Josef Strašil, Ing. Luboš Pleskač

Program: Pozvánka ze dne 15. 9.2020

l. Schválení programu zasedání
Dne 21. 9. 2020, tj. po zveřejnění programu zasedání byla doručena žádost TJ SOKOL
Krucemburk. Starosta navrhnul doplnění programu:
Za bod č. 14 se vkládá bod č. 15 - TJ SOKOL KRUCEMBURK - prominutí poslední splátky
Ostatní body se přečíslují.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje program jednání ZM Krucemburk.

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

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

ověřovatele zápisu ve složení: Martin Jonáš, Patrik Otradovský
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Roman Kopecký

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

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk
č. 4/2020/11. ZM bere na vědomí.

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



4. Zprava o činnosti Rady městyse
Zastupitelé byli seznámeni se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 12/2020/36 -15/2020/39.

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

5. Dílčí přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk
ZM projednalo a bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Krucemburk pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání hospodaření za
období l - 6/2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

6. Veřejnosprávní kontrola - Snížení en^ náročnosti byt. domu č.p. 193, 345
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem veřejnosprávní kontroly, která byla provedena
pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky u projektu s názvem „Snížení en.
náročnosti bytového domu č. p. 193, 345 Krucemburk. Závěr kontroly konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nebyla nařízena nápravná
opatření.

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

7. Rozpočtová opatření č. 9/2020, 10/2020,11/2020
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních
č. 9/2020 - 11/2020, která schválila rada městyse.

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



8. Rozpočtové opatření č. 12/2020
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020, které je
přílohou tohoto zápisu.

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

Na jednání zastupitelstva se v 18.33 hod. dostavil Ing. Luboš Pleskač. Přítomno 14 členů
zastupitelstva.

9. Prodej pozemků

9.1. ProdeLpozemku parc. č. 1373/54 v k. u. Krycembyrk

9.1.1. ZM projednalo žádost č. j. 259/2020/MK a schvaluje záměr prodeje pozemku pare.
č. 1373/54 v k. u. Krucemburk o výměře cca 185 m2.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O

9.1.2. ZM projednalo a ukládá starostovi připravit zřízení věcného břemene na dešťovou
kanalizaci vedoucí na pozemcích pare. č.1373/64,1373/65, 1373/54 v k. u. Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O

9.2. Prodej pozemku parc. č. st.777 v k. u. Krucemburk
ZM projednalo žádost č. j. 248/2020/MK a schvaluje prodej pozemku pare. č. st. 777 v k. u.
Krucemburk o výměře 7 m2, odděleného geometrickým plánem č. 817-186/2019 ze dne
16. 8. 2019 od pozemku parc. č. 366/1 za cenu 80,- Kč/m2 žadateli F. V. (Krucemburk). Veškeré
náklady s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O



9.3. Prodej pozemku parc. č. st. 91 v k. u. Hluboká
ZM projednalo žádost č. j. 28/2020/MK a neschvaluje prodej objektu a pozemku pare. č. st. 91
a části pozemku pare. č. st. 41 v k. u. Hluboká.
Paní Jiřina Válečka navrhla, aby byla dána občanům Hluboké možnost prostřednictvím ankety
vyjádřit se k objektu bývalé rozhlasovny stojící na pozemku pare. č. st. 91 v k. u. Hluboká.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: l (Martin Jonáš)

10. Dodatek ke kupní smlouvě na prodej pozemku pare. č. 341/16 v k. u. Krucemburk
ZM projednalo žádost č. j. 44/2020/MK a schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě na
prodej pozemku parc. č. 341/16 v k. u. Krucemburk o výměře 1.094 m2 uzavřenou s panem
P. S. (Krucemburk). Předmětem dodatku je prodloužení splatnosti dohodnuté kupní ceny
pozemku do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, tj. do 2.10.2020.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O

11. Žaloba ve věci vratký dotace u akce Zateplení OŮ Staré Ransko
ZM projednalo návrh Ing. Jitky Plíštilové, který byl doručen prostřednictvím právního zástupce
Mgr. Be. Kateřinou Rychterovou. V souvislosti s náhradou škody způsobené při administraci
výběrového řízení na akci „Zateplení OÚ Staré Ransko" je Ing. Jitka Plíštilová ochotna při
uzavření dohody o narovnání ochotna zaplatit městysi částku 40 000,- Kč s tím, že touto
úhradou budou veškerá vzájemná práva a povinnosti zcela vyrovnány. Původní požadovaná
částka činila 50 000,- Kč.

ZM ruší usnesení č. 15. 2. ze dne 6. 2. 2020 o podání žaloby k soudu, schvaluje návrh paní tng.
Jitky Plíštilové a pověřuje starostu podpisem dohody o narovnání.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: l (Dagmar Sobotková)
Zdržel se: l (Lukáš Dohnal)

12. Soudní spor s paní S. N.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem soudního sporu s paní S. N.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O



13. Deponie zeminy
Starosta upozornil zastupitele na potřebu, řešit deponii zeminy. V rámci staveb, které městys
provádí, se zvyšují náklady stavby tím, že městys nemá, kde deponovat vykopanou zeminu.
Podobný problém mají obyvatelé městyse, kteří při stavbě nemají kam ukládat zeminu.
Vzhledem k současné mezideponii u parku, která musí být odvezena do pouti v roce 2021 a
předpokladu dalších výkopků např. při plánované stavbě komunikace v průmyslové zóně (cca
850 m3 výkopku = cca 750 000,- Kč s DPH) bude třeba zřídit deponii, aby městys snížil náklady
staveb.

Starosta navrhnul vytvořit deponii zeminy na pozemcích pare. č. PK 1393/1, 1393/3, 1392 a
1385/16 v k. u. Krucemburk. Po vzájemné diskuzi zastupitelé navrhli další variantu na
vytvoření deponie zeminy a to na pozemcích mezi plánovanou komunikací v průmyslové zóně
a vojnoměsteckým potokem. Starosta prověří výšku komunikace a zašle zastupitelům mapu
pozemků.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O

14. Příprava, průběh akcí a projektů
Starosta seznámil zastupitele s průběhem a přípravou staveb a projektů

14.1. Parcely pod Včelínem
V rámci stavby jsou dodělávány veřejné prostory na točnách a veřejné osvětlení. Bude
následovat úprava terénu a přesun arnice dle dohody s majiteli pozemků. Na cyklostezce bude
řešeno odvodnění úvozu, kde teče voda z komunikace na Viničkách a odvodnění nejnižšího
místa cyklostezky u rekreačních chat. Poté bude řešena úprava komunikace stezky frézovaným
asfaltem. Termíny stavby byly upraveny s ohledem na deštivé období a nejasnosti
v projektové dokumentaci, které byly řešeny v rámci stavby. Stavba bude včetně cyklostezky
dokončena do 31.10. 2020.

Podali jsme na MMR ČR žádost o dotaci na vybudování infrastruktury. Žádost byla zamítnuta.

Rada městyse vyhlásila 3. kolo prodeje na poslední parcelu v lokalitě s termínem žádostí do
30.11. 2020.

14.2. Krucemburk - parkoviště pro zdravotní středisko
Proběhla reklamace stavby betonové plochy. Je třeba dořešit instalaci veřejného osvětlení,
které není součástí zakázky. Práce budou ukončeny do 15.10.2020.

V rámci žádosti, kterou jsme podávali v roce 2019, jsme obdrželi z MMR ČR registraci akce a
zaslali doklady pro vydání rozhodnutí o dotaci ve výši l 000 000,- Kč.
Nyní čekáme na vyjádření.



14.3. Stavební úpravy hřbitovní zdi u evangelického kostela
Byly ukončeny stavební práce na opravě hřbitovní zdi. S firmou PETRAlaan s.r.o. nyní řešíme
znění dodatku, který bude řešit skutečně provedené práce.

V rámci žádosti, kterou jsme podávali v roce 2019, jsme obdrželi z MMR ČR registraci akce a
zaslali doklady pro vydání rozhodnutí o dotaci ve výši 500 000,- Kč.
Nyní čekáme na vyjádření.

14.4. Zateplení hasičské klubovny
Stavební práce od firmy Radim Reniers byly ukončeny a stavba byla předána.
Celkové náklady akce činí 843 128,73 Kč,- vč. DPH. Firmě byla uložena sankce za nedodržení
termínu odstranění vad a nedodělků ve výši 36 000,- Kč.
V rámci programu Zelená úsporám z Ministerstva životního prostředí budeme po obdržené
registraci akce administrovat dotaci ve výši cca 440 000,- Kč.

V klubovně bude mimo projekt zateplení vybudována nová podlaha a dokončena instalace
kuchyně a kompletace elektromontáže, vody a zařízení WC.

14.5. Výstavba komunikace v průmyslové zóně
Byly dokončeny projekční práce a 13. 8. 2020 podána žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení.
Dne 21. 9. 2020 jsme obdrželi výzvu k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, a to
stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA. Přesto, že Kraj Vysočina vydal stanovisko
k projektové dokumentaci před podáním žádosti o povolení, požaduje nyní zpracování vlivu
stavby na životní prostředí, na základě kterého vydá své stanovisko k pokračování řízení.
Termín pro doplnění stanoviska byl stanoven do 30.11.2020
Žádost o vydání povolení byla podána v rámci komplexního řešení na výstavbu komunikace
v průmyslové zóně, jejíž investorem je obec a vjezd do areálu firmy ANVL, jejíž investorem je
Ing. Vladimír Kubeš.

Po zahájení řízení byla svolána na úřadě městyse schůzka s projektanty, zástupci stavebního
úřadu, úřadu městyse a některými účastníky řízení.

Paní M. P. zastoupená ing. akad. arch. L. S. podala námitky proti stavebnímu záměru stavby
komunikace - průmyslová zóna, konkrétně vjezdu do společnosti ANVL s. r. o. K podaným
námitkám se v diskuzi vyjádřila paní J. M.

Zemědělská a.s. Krucemburk adresovala obci dotazy a připomínky ke stavebnímu záměru.

Předběžný rozpočet akce je vyčíslen na cca 16 500 000,- Kč s DPH.
Zemědělská a.s. Krucemburk do dnešního dne nepředložila návrh příspěvku na vybudování
komunikace.



14.6. Biocentrum mlýnské rvbníky
Byly dokončeny projekční práce a vydáno stavební povolení.
Podali jsme žádost o dotaci ve 140. výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020, aktivita 4.3.2. - Vytváření, regenerace či posílení
krajinných prvků a struktur. Nyní čekáme na vyjádření.

14.7. Obnova sídelní zeleně - parku v městysi Krucemburk
Na tuto akci bylo vydáno stavební povolení.
Vzhledem k tomu, že ke dni podání žádosti nebylo vydáno pravomocné stavební povolení,
nebylo možné zažádat o dotaci. Žádost bude podána začátkem roku 2021.

14.8. Zateplení severozáDadní stěnv objektu ZŠ -1. stupeň
Rada městyse schválila uzavření smlouvy o dílo na zateplení severozápadní stěny objektu ZŠ -
l. stupeň s firmou TSM design s.r.o. se sídlem Hlinsko v Čechách.
Stavba bude zahájena začátkem října 2020.

14.9. Knihovna ve zdravotním středisku
Ve zdravotním středisku byl vytvořen průchod (otvor) mezi původní klubovnou a vedlejší
místností pro propojení prostor knihovny pro děti a dospělé.
Po výmalbě proběhne instalace nábytku a bude zahájeno stěhování knihovny.

14.10. Pasport kanalizace Staré Pansko
Na Starém Ransku probíhá pasportizace stávající jednotné kanalizace.
Předpokládaný výstup je koncem měsíce října roku 2020. Následně bude probíhat
pasportizace v Hluboké.

Městys Krucemburk obdržel pokutu ve výši 60 000,- Kč od inspekce životního prostředí za
vypouštění splaškových odpadních vod na Starém Ransku do vod povrchových bezejmenného
vodního toku ústícího do Panského rybníka a to bez povolení k nakládání s vodami a na
základě tohoto šetření bude vypracována technicko - ekonomická studie návrhu
odkanalizování místních částí, včetně čištění odpadních vod.

14.11. Cyklostezka Staré Ransko
Projekční práce cyklostezky na Staré Pansko byly pozdrženy z důvodu koordinace a
připravovanou stavbou mostu u Raneckého rybníku. Jednati jsme o možnosti napojení stezky
přes nově projektovaný most. V současnosti se projekční práce na mostě pozdržely.

Abychom projekt nezastavili úplně, budeme řešit cyklostezku dle původního návrhu a přechod
přes most bychom řešili jako etapu č. 2 s projekcí mostu.

Vzhledem k tomu, že se žádost o dotaci na SFDI podává do l. 2. 2021 a musí být k žádosti
vydáno pravomocné stavební povolení, nebude v našich silách termín stihnout.
K povolení stavby bude muset městys zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků
s vyjmutím pozemků ze ZPF.
Projekt budeme tedy připravovat na podání žádosti začátkem roku 2022.



14.12. Rekonstrukce kuchyně ZŠ
Koncem srpna byla dokončena rekonstrukce kuchyně na ZS. Hlavní rekonstrukci provedla
firma Ondráček vodo-topo-plyn, s.r.o., elektroinstalaci provedl pan Ladislav Stejnar
elektromontáže Hluboká a malířské a natěračské práce pan Milan Jáger Krucemburk.
Celková cena rekonstrukce činila 681 475,- Kč s DPH, přičemž z Fondu Vysočiny dostaneme
dotaci 120 000,- Kč.

14.13. VO náměstí
Rekonstrukce VO na náměstí byla ukončena, stavba předána a zhotovení nových světel na
náměstí bude realizováno firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. do konce října 2020.

14.14. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Probíhá restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Jana Zrzavého. Nyní se
opravuje základ a litinová ohrádka. Termín dokončení do 25.10. 2020. Celková cena činí
374 400,- Kč s DPH. Na rekonstrukci jsme získali dotaci z Fondu Vysočiny ve vaši 187 200,- Kč.
Restaurátorské práce provádí akad. sochař a restaurátor pan Martin Kovařík ze Svratky.

14.15. Úprava veřejného prostranství a oprava pomníku padlých
Získali jsme dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 ve výši 127 000,- Kč na úpravu
veřejného prostranství a opravu pomníků padlých za l. a II. světové války na Starém Ransku-
termín realizace do konce roku 2020. Byl předložen návrh řešení úpravy veřejného
prostranství.

14.16. Restaurování křížků
Od Ministerstva zemědělství jsme získali dotaci na restaurování a obnovu 3 křížů v celkové
ceně 73 010,- Kč. Jedná se o křížek v Hluboké, v parku v Krucemburku a při silnici na Staré
Ransko - termín realizace do konce září 2021. Restaurátorské práce provede pan Otakar
Marcin na jaře 2021

14.17. Lávka ke křížku
Byla zhotovena dřevěná lávka k Toufílovu křížku v lesíku u cesty směr Benátky. Celou akci
inicioval a zrealizoval pan Petr Coufal ze Starého Ranska. S montáží vypomohli zaměstnanci
technických služeb. Náklady hradila obec. Tímto se tak památka více zpřístupní pro
kolemjdoucí.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O



15. TJ Sokol Krucemburk - prominutí poslední splátky
ZM projednalo žádost č. j. 282/2020/MK a schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě
o zápůjčce ze dne 4. 5. 2015 uzavřenou s TJ Sokol Krucemburk, Mikuláše Střely 250, 582 66
Krucemburk, 1C: 70154236. Předmětem dodatku je prodloužení splatnosti poslední splátky ve
výši 65.000,- Kč o jeden rok tj. do 30.11. 2021.
Před zahájením hlasování Ing. Dagmar Břeňová upozornila na možný střet zájmů z důvodu
členství v TJ Sokol Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: O

16. Různé

17. Diskuze

Zastupitel Lukáš Dohnal - dotazoval se na řešení vlastnictví kabin a na splaškovou kanalizaci
v rekreačním středisku Reka a upozornil na nakloněný sloup veřejného osvětlení u zvonice na
Starém Ransku.
Starosta odpověděl, že k vlastnictví kabin je v současné době zpracováván geometrický plán.
Místostarostka odpověděla, že splašková kanalizace se bude z důvodu jejího poškození v roce
2021 opravovat.
Zastupitel Patrik Otradovský odpověděl, že naklonění sloupu veřejného osvětlení se řeší.

Zastupitel Martin Jonáš - dotazoval se na stav cyklostezky mezi Krucemburkem a Zdírcem nad
Doubravou.
Místostarostka odpověděla, že stav cyklostezky se oproti původnímu stavu zlepšil a je
prováděno sečení, které stěžuje přemokřená půda.

Pan Martin Máčel - dotazoval se, jak postupuje řešení výměny zrcadel na výjezdu z ulice
Hlubocká na ulici Mikuláše Střely.
Starosta odpověděl, že je podaná žádost na MěU v Chotěboři na odboru dopravy a přestupků
a prověříjak postupuje její vyřízení.

Pan Jiří Šikl - seznámil přítomné, že ZŠ Krucemburk v příštím roce oslaví výročí 70 let od jejího
otevření a rád by se připojil k oslavám obce, která v příštím roce oslaví výročí 780 let.

18.Závěr



Usneseníč. 5/2020/12
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 23. 9. 2020

ZM schvaluje:

l. Program jednání ZM Krucemburk.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Martin Jonáš, Patrik Otradovský

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Roman Kopecký
8. Rozpočtové opatření č. 12/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
9.1.1. Záměr prodeje pozemku pare. č. 1373/54 v k. u. Krucemburk o výměře cca 185 m2.
9.2. Prodej pozemku parc. č. st. 777 v k. u. Krucemburk o výměře 7 m2, odděleného

geometrickým plánem č. 817-186/2019 ze dne 16. 8. 2019 od pozemku parc. č. 366/1 za
cenu 80,- Kč/m2 žadateli F. V. (Krucemburk).
Veškeré náklady s koupí pozemku hradí kupující.

10. Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej pozemku pare. č. 341/16 v k. u.
Krucemburk o výměře 1.094 m2 uzavřenou s panem P. S. (Krucemburk). Předmětem
dodatku je prodloužení splatnosti dohodnuté kupní ceny pozemku do 3 měsíců
od podpisu kupní smlouvy, tj. do 2.10.2020.

11. Návrh paní Ing. Jitky Plíštilové na uzavření dohody o narovnání a zaplacení částky
40.000,- Kč jako náhradu škody způsobené při administraci výběrového řízení na akci
„Zateplení OU Staré Ransko".

15. Uzavření dodatku ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 4. 5. 2015 uzavřenou s TJ Sokol
Krucemburk, Mikuláše Střely 250, 582 66 Krucemburk, 1C: 70154236. Předmětem
dodatku je prodloužení splatnosti poslední splátky ve výši 65.000,- Kč o jeden rok tj. do
30.11. 2021.

ZM neschvaluje:
9.3. Prodej objektu a pozemku pare. č. st. 91 a části pozemku pare. č. st. 41 v k. u. hlluboká.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 4/2020/11.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 12/2020/36 -15/2020/39.
5. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk pracovníky Krajského

úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání hospodaření za období l - 6/2020 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

6. Výsledky veřejnosprávní kontroly, která byla provedena pracovníky Centra pro
regionální rozvoj České republiky u projektu s názvem „Snížení en. náročnosti
bytového domu č. p. 193, 345 Krucemburk. Závěr kontroly konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nebyla nařízena
nápravná opatření.

7. Rozpočtová opatření č. 9/2020 - 11/2020, která schválila rada městyse.
12. Průběh soudního sporu s paní S. N.
13. Potřebu řešit deponii zeminy v Krucemburku.



14.1.-
14.17. Informace o průběhu probíhajících a připravovaných stavbách a projektech.

ZM ukládá:
9.1.2. Starostovi připravit zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci vedoucí na

pozemcích pare. č. 1373/64,1373/65, 1373/54 v k. u. Krucemburk.

ZM pověřuje:

11. Starostu podpisem dohody o narovnání s Ing. Jitkou Plíštilovou o zaplacení částky
40.000,- Kč.

ZM ruší:
11. Usnesení č. 15. 2. ze dne 6. 2. 2020 o podání žaloby k soudu ve věci vratký dotace u akce

Zateplení OÚ Staré Ransko.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Martin Jonáš v. r. Patrik Otradovský v. r.

Zápis včetně usnesení má l l stran
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Kmcemburku 25. 9. 2020

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.

^URADMESTYSEKRUCEMBURKVyvěšeno: 2. 10. 2020 '"N'ám'ěstíJana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
tel.: 569698710-1 ®

Sejmuto:


