
Zápis č. 6/2020/13 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 9.12. 2020

Přítomni: V 18.05 hodin bylo přítomno 15 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
host - Ing. Josef Novotný a dále 6 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven:

Program: Pozvánka ze dne l. 12.2020

l. Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje program jednání ZM Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 15
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. Jiří Kasal
návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kohl

Hlasování:
Pro: 15
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.5/2020/12. ZM bere na vědomí.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O



4. Zpráva o činnosti Rady městvse
Zastupitelé byli seznámeni se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 16/2020/40 -18/2020/42.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

5. Projednání technicko-ekonomické studie odkanalizování Starého Panská a Hluboké -
host Ing. Josef Novotný
Ing. Josef Novotný seznámil zastupitele s pasportizací a studií řešení kanalizace Starého
Ranska a Hluboké.

Zastupitelé souhlasí s navrženým řešením a ukládají Radě městyse zajistit zahájení
projekčních prací kanalizace na Starém Ransku. Zároveň bude řešena i možnost následného
připojení průmyslové zóny ke kanalizaci vedoucí ze Starého Ranska.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

6. Rozpočtová opatření č. 13/2020, 14/2020,15/2020
6.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních
č. 13/2020-15/2020, která schválila rada městyse.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

6.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020, které je
přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O



7. Pověření Rady k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2020
ZM projednalo a zmocňuje Radu městyse Krucemburk ke schválení rozpočtového
opatření č. 17/2020.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

8. Rozpočet na rok 2021
8.1. ZM byli seznámeni s rozpočtem na rok 2021. Zastupitelka paní Jiřina Válečka
upozornila na nedostatečnou částku vyčleněnou v rozpočtu na veřejné osvětlení z důvodu,
že je nutné řešit vybudování veřejného osvětlení v ulici Košinovská. Pan starosta
odpověděl, zeje nejdříve nutné vysoutěžit zhotovitele. Částka v rozpočtu vyčleněná na
veřejné osvětlení by se následně upravila rozpočtovým opatřením.
Host pan Máčel upozornil na nevyhovující stav silnice Hlubocká a potřebu její opravy. Pan
starosta odpověděl, že silnice není majetkem městyse a z toho důvodu nelze opravu
realizovat a financovat z rozpočtu městyse. Situaci lze řešit podáním žádosti na Krajskou
správu a údržbu silnic, která je vlastníkem zmíněné komunikace.
ZM projednalo a schvaluje rozpočet pro rok 2021 dle přílohy č. l jako schodkový. Schodek
ve výši 9.676.870,- Kč bude financován z přebytku minulých let.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

8.2. ZM stanovuje-ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace
překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu roku 2021. V rámci paragrafů se však změna v jednotlivých položkách
rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu (hospodářky městyse) po
schválení starostou městyse.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

9. Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2025
ZM projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 dle přílohy
č.2.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O



10. Darovací smlouva - Nadační fond Českého rozhlasu - akce „Dáme wtah"
ZM projednalo návrh a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
pro projekt Ježíškova vnoučata Nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Vinohradská 1409/12,
120 00 Praha 2,1C: 26419068 ve výši 253.629,- Kč z akce „Dáme výtah".

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se:O

11. Smlouva o poskvtnutí dotace č. 8/2020 - oprava kostela sv. Mikuláše
ZM projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2020 na
obnovu interiéru v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku provedenou v roce 2020
s Římskokatolickou farností Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk,
1C: 46484779. Výše poskytnuté dotace činí 122.547,- Kč.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí- ZŠ Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření „Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 15. 12. 2016", budovy ZŠ Krucemburk a dalšího majetku svypůjčitelem
Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Školní 440, 582 66 Krucemburk,
1C: 71004025.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

13. ProdeLepzemku parc. č. 293/16 v k. u. Hluboká
ZM projednalo nabídku a neschvaluje vklad části pozemku pare. č. 293/16 v k. u. Hluboká
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: O
Zdržel se: l (Zbyněk Holas)



14. Koupě pozemků
14.1. ZM projednalo nabídku a schvaluje odkup pozemku pare. č. 226/1 o výměře 1.349 m2
v k. u. Staré Pansko za cenu 20,- Kč/m2 od majitelů pana L. O. (Staré Ransko) a paní O. K.
(Hradec Králové).

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

14.2. ZM projednalo nabídku a schvaluje odkup pozemku pare. č. 229/11 o výměře 1.502
m2 v k. u. Staré Pansko za cenu 20,- Kč/m2 od majitelů pana L. O. (Staré Pansko) a paní O. K.
(Hradec Králové).

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

15. Odpis pohledávek
ZM projednalo a schvaluje odpis pohledávek pana M. C. a paní V. C. ve výši 62.527,- Kč,
paní M. C. ve výši 78.203,- Kč a firmy KAPLET G. ve výši 30.000,- Kč. Pohledávky budou dále
vedeny v účetnictví na podrozvahových účtech pro případné možnosti vymezení.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

16. Stanovení názvu ulice nové lokality „Pod Včelínem"
ZM projednalo a schvaluje nový název ulice „Pod Včelínem" v lokalitě výstavby 13 nových
rodinných domů.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O



17. Podání žádosti o dotaci z MMR ČR
17.1. Dotace z MMR ČR na opravu komunikací Zahradní, Českobratrská, Koželužská,
Augustina Skřivana
ZM projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR, program Podpora rozvoje
regionů 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210A
- Podpora obnovy místních komunikací. Žádost bude podána na opravy komunikací v ulici
Zahradní a Českobratrská, ulice Koželužská a Augustina Skřivana bude řešena v další etapě.
Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů akce do max. 10.000.000,- Kč.
Předpokládané náklady stavby jsou 7.000.000,- Kč vč. DPH. ZM schvaluje spolufinancování
této akce.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

17.2 Stavební úprava úřadu městyse
Starosta městyse seznámil ZM s možností opětovně podat žádost o dotaci na rekonstrukci a
přestavbu úřadu městyse Krucemburk. Zastupitelka paní Jiřina Válečka se k možnosti
podání žádosti vyjádřila, že nejdůležitější je řešit opravu sociálního zařízení a kanceláří
úřadu. Zastupitel Ing. Jiří Kasal k tomu poznamenal, že se v případě nepřidělení dotace
oprava sociálního zařízení bude stále oddalovat. Starosta vysvětlil, že při nepřidělení
dotace, bude opraveno sociální zařízení a je s tím takto počítáno. Kanceláře a další
místnosti opravovat jednotlivě by znamenalo náklady na opravu elektřiny a dalších
instalací bez celkového konceptu, který řeší komplexní projekt. Starosta dále poznamenal,
že by bylo dobré si připomenout, proč bylo přistoupeno k projektování celkové
rekonstrukce úřadu a nejedná se v žádném případě pouze o potřebu nového sociálního
zařízení.
ZM projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR, program Podpora rozvoje
regionů 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E -
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Dotace je poskytována až do výše 80 %
uznatelných nákladů akce, max. do výše 10.000.000,- Kč. Žádost bude podána na l. etapu
stavebních úprav úřadu městyse. Předpokládané náklady stavby jsou včetně ostatních
nákladů 19.000.000,- Kč vč. DPH. V případě poskytnutí dotace zastupitelé schvalují
spolufinancování této akce prostřednictvím úvěru.

Pamětní síň a knihovna Jana Zrzavého za předpokládanou cenu 7.000.000,- Kč vč. DPH
bude řešena v případě získání finančních prostředků v rámci druhé etapy. Starosta
informoval zastupitele, že spolu s radním Patrikem Otradovským předali žádost o podporu
připravovaného projektu, prostřednictvím poslance Radka Kotena, do rukou ministra
kultury České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka. Dne 17. 12. 2020 navštíví v této věci
Krucemburk náměstek ministra pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislav Ouroda,
Ph.D. Starosta dále kontaktoval s žádostí o podporu hejtmana Kraje Vysočina pana Mgr.
Vítězslava Schreka.



Hlasování:
Pro: 10
Proti: 3 (Jiřina Válečka, Roman Kopecký, Lukáš Dohnal)
Zdržel se: 2 (Zbyněk Holas, Ing. Jiří Kasal)

18. Příprava, průběh akcí a projektů
Starosta a místostarostka seznámili ZM s průběhem následujících akcí a projektů.

Parcely „Pod Včelínem"
Stavba je hotová, budeme žádat o kolaudaci. Na cyklostezce je hotové odvodnění a příští
rok bude upraven povrch z frézovaného asfaltu. Náklady na stavbu činily necelých 15,5
mil. Kč.
Zastupitel Ing. Jiří Kasal se dotázal, zda bylo účtováno penále za nedodržení termínu
dokončení díla. Starosta odpověděl, že penále účtováno nebylo, protože prodloužení
termínu dokončení bylo způsobeno chybami v projektové dokumentaci Ing. Jaroslava
Rouše, následnými úpravami v projektové dokumentaci a nepříznivým počasím.
Zastupitel pan Lukáš Dohnal upozornil na znečištěnou komunikaci v ulici Nade Mlejnem
u č.p.435.Pan starosta odpověděl, že zajistí vyčištění komunikace u dodavatelské firmy.
Dále pan Dohnal upozornil na bahnitý úvoz mezi Viničkami a lokalitou Pod Včelínem.

Oprava parkoviště u zdravotního střediska
Stavba byla převzata a probíhá odstranění vad a nedodělků. Náklady na stavbu činily
necelých 4,5 mil. Kč. Je registrována dotace ve výši l mil. Kč.

Zateplení hasičské klubovny
Akce zateplení klubovny byla ukončena a náklady činily 850.000,- Kč. Je registrována dotace
ve výši 440.000,- Kč. Nyní probíhá pokládka podlahy a bude následovat instalace kuchyňské
linky.

Oprava hřbitovní zdi u evangelického kostela
Bylo řešeno vyčíslení více a méně prací a probíhá příprava dodatku ke smlouvě. Je vydané
rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč.

Oprava pomníku Jana Nepomuckého
Byly dokončeny restaurátorské práce na pomníku Jana Nepomuckého za celkovou cenu
374.400,- Kč. Dotace z fondu Vysočiny činí 187.200,- Kč.

Biocentrum mlýnské rvbníkv
Je vydané stavební povolení. Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení a
postupuje k výběrové komisi.



Komunikace v průmyslové zóně
Na Kraj Vysočina bylo doplněno oznámení podlimitního záměru a projekt nevyžaduje EIA
(vyhodnocení vlivů na životní prostředí).

K tomuto bodu se vyjádřil pan Ing.Svoboda.
Pan Ing. Svoboda upozornil v souvislosti s budováním komunikace v průmyslové zóně na
nevyhovující navrhované řešení výjezdu z firmy ANVL s.r.o. zejména z důvodu bezpečnosti
provozu na ulici Koželužská a Českobratrská (nedostatečný výhled při výjezdu z areálu
firmy) a z důvodu komplikované dopravní situace, která by dvěma výjezdy, které by byly
blízko sebe, vznikla. Ing. Svoboda navrhoval, řešit výjezd z firmy ANVL s.r.o. přes areál COV
Krucemburk. Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasili, protože COV Krucemburkje
uzavřený areál a nelze přes něj umožnit průjezd do areálu firmy ANVL s.r.o. Dalším
návrhem bylo rozšířit stávající výjezd. Pan starosta přítomné informoval, že toto řešení bylo
původně navrhováno, ale návrh nebyl schválen příslušným dopravním inspektorátem.
Zastupitelé se dohodli na řešení, požádat o rozdělení stavebního řízení na dvě části,
na Komunikaci v průmyslové zóně a na výjezd z firmy ANVL s.r.o., tím by se neprodlužovalo
vydání stavebního povolení na komunikaci v průmyslové zóně.

Starosta městyse v souvislosti s výstavbou komunikace v průmyslové zóně vznesl dotaz na
přítomného zástupce Zemědělské a. s. Krucemburk pana Tomáše Grygara na výši příspěvku
na výstavbu komunikace. Pan Grygar odpověděl, že příslib příspěvku na komunikaci
Zemědělské a. s. Krucemburk trvá, ale jeho výše bude projednána po předložení
položkového rozpočtu.

Zrcadla na výjezdu z ulice Hlubocké na silnici 1/37
Proběhlo jednání se zástupci KSŮS a zrcadla budou namontována do konce prosince.
Městys musí vyřešit připojení zrcadel do elektřiny.

Fasáda na SZ stěně ZS
Proběhlo zateplení fasády. Na jaře bude natažena vrchní vrstva omítky.

Kabiny Reka
Probíhá vyhotovení znaleckého posudku na ocenění nemovitosti.

Cyklostezka Staré Ransko
Probíhá koordinace projekčních prací na cyklostezce, s projektem kanalizace, mostu na
Staré Ransko a pozemkovými úpravami. Napojení na cyklostezku vedoucí do Zdířce nad
Doubravou povede v místě stávající vyježděné polní cesty z ulice Za Parkem. V roce 2022 by
mohla být podána žádost o dotaci na SFDI.

Oslavy obce
Starosta městyse vyzval zastupitele, aby na příštím zasedání zastupitelstva předložily
návrhy na přípravu oslav výročí obce.



19. Různé
Ředitel základní školy pan Jiří Sikl seznámil zastupitele s informacemi z MAS Havlíčkův kraj
o plánované výzvě z IROP (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení) „Infrastruktura
pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání". Dotace je poskytována ve výši 95% způsobilých
výdajů. Dotace by byla použita na rekonstrukci učeben fyziky a chemie.
ZM projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z IROP na plánovanou výzvu
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání".

Hlasování:
Pro: 15
Proti: O
Zdržel se: O

20. Diskuze
- Zastupitel Ing. Jiří Kohl upozornil na konání letošního ohňostroje. Starosta vysvětlil, že
letošní ohňostroj se nebude konat na náměstí, ale na louce nad Krucemburkem. Ohňostroj
budou moci obyvatelé a návštěvníci Krucemburku sledovat z jiných veřejných prostranství
nebo přímo u svých domovů.

- Zastupitel Lukáš Dohnal upozornil, že na pozemku u čp. 196 bylo majitelem vybudováno
zastřešení, které není opatřeno okapem a voda ze zastřešení bude stékat na přilehlý
chodník a v zimním období se bude na chodníku tvořit náledí. Starosta již majitele na tuto
skutečnost upozornil.

- Pan Tomáš Grygar se dotázal na opravu cyklostezky vedoucí z Krucemburku do Vojnová
Městce. Starosta odpověděl, že vrchní povrch stezky bude zhotoven z frézovaného asfaltu
v roce 2021.

21. Závěr



Usneseníč. 6/2020/13
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 9.12. 2020

ZM schvaluje:
l. Program jednání ZM Krucemburk.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Jan Válečky, Ing. Jiří Kasal

Návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kohl
6.2. Rozpočtové opatření č. 16/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
8.1. Rozpočet pro rok 2021 dle přílohy č. l jako schodkový. Schodek ve výši 9.676.870,- Kč

bude financován z přebytku minulých let.
9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 dle přílohy č. 2.
10. Uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru pro projekt Ježíškova

vnoučata Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, Vinohradská 1409/12,120 00 Praha 2,
1C: 26419068 ve výši 253.629,- Kč z akce „Dáme výtah".

11. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2020 na obnovu interiéru v kostele sv.
Mikuláše v Krucemburku provedenou v roce 2020 s Římskokatolickou farností
Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, 1C: 46484779. Výše
poskytnuté dotace činí 122.547,- Kč.

12. Uzavření „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 15.12.2016", budovy ZS
Krucemburk a dalšího majetku s vypůjčitelem Základní škola Krucemburk,
příspěvková organizace, Školní 440, 582 66 Krucemburk, 1C: 71004025.

14.1. Odkup pozemku parc. č. 226/1 o výměře 1.349 m2 v k. u. Staré Pansko za cenu 20,-
Kč/m2 od majitelů pana L. O. (Staré Ransko) a paní O. K. (Hradec Králové).

14.2. Odkup pozemku parc. č. 229/11 o výměře 1.502 mz v k. u. Staré Pansko za cenu 20,-
Kč/m2 od majitelů pana L. O. (Staré Pansko) a paní O. K. (Hradec Králové).

15. Odpis pohledávek pana M. C. a paní V.C. ve výši 62.527,- Kč, paní M. C. ve výši
78.203,- Kč a firmy KAPLET G. ve výši 30.000,- Kč. Pohledávky budou dále vedeny
v účetnictví na podrozvahových účtech pro případné možnosti vymezení.

16. Nový název ulice „Pod Včelínem" v lokalitě výstavby 13 nových rodinných domů.
17.1. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR, program Podpora rozvoje regionů 2021,

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210A -
Podpora obnovy místních komunikací. Žádost bude podána na opravy komunikací v
ulici Zahradní a Českobratrská, ulice Koželužská a Augustina Skřivana bude řešena
v další etapě. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů akce do
max. 10.000.000,- Kč. Předpokládané náklady stavby jsou 7.000.000,- Kčvč. DPH. ZM
schvaluje spolufinancování této akce.

17.2. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR, program Podpora rozvoje regionů 2021,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E - Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných
nákladů akce, max. do výše 10.000.000,- Kč. Žádost bude podána na l.etapu
stavebních úprav úřadu městyse. Předpokládané náklady stavby jsou včetně
ostatních nákladů 19.000.000,- Kč vč. DPH. V případě poskytnutí dotace zastupitelé
schvalují spolufinancování této akce prostřednictvím úvěru.



19. Záměr podání žádosti o dotaci z IROP na plánovanou výzvu „Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání. Infrastruktura základních škol, infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání".

ZM souhlasí:
5. S navrženým řešením odkanalizování Starého Panská.

ZM neschvaluje:
13. Vklad části pozemku pare. č.293/16 v k. u. Hluboká do základního kapitálu

společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 5/2020/12.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 16/2020/40 - 18/2020/42.
6.1. Informaci o rozpočtových opatřeních č. 13/2020 - 15/2020, která schválila rada

městyse.

ZM ukládá:
5. Radě městyse zajistit zahájení projekčních prací kanalizace na Starém Ransku.

Zároveň bude řešena i možnost následného připojení průmyslové zóny ke kanalizaci
vedoucí ze Starého Panská.

ZM stanovuje:
8.2. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem

běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2021. V rámci paragrafů se však změna v jednotlivých položkách rozpočtu povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu (hospodářky městyse) po schválení
starostou městyse.



ZM zmocňuje:
7. Radu městyse Krucemburk ke schválení rozpočtového opatření č. 17/2020.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Jan Válečky v. r. Ing. Jiří Kasal v. r.

Zápis včetně usnesení má 12 stran
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Krucemburku 14.12. 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.

Vyvěšeno:

/^. -^-i'DJLC!
Sejmuto:

ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk
tel.: 569698710-1 ®


