
Zápis č. 3/2021/16 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 19.5. 2021

Přítomni: V 18.09 hodin bylo přítomno 11 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 9 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Ing. Jiří Kasal, Josef Strašil, Jan Válečky, Ing. Luboš Pleskač - dostaví se později
Program: Pozvánka ze dne 12. 5.2021

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

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

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

ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kohl, Roman Kopecký
návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Zbyněk Holas

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

Před zahájením projednávání bodu č. 3 proběhla kontrola usnesení zápisů RM a ZM. Kontrola
byla zapsána v bodech 14.1. a 14.2.

3. Směnná smlouva části pozemku pare. č. 21/1, pozemku pare. č. st. 268 včetně stavby c ev.51
v k.ú. Staré Pansko a pozemku pare. č. 743/3 v k. u. Hodíškov
Zastupitelstvo městyse Krucemburk projednalo návrh a schvaluje uzavření Směnné smlouvy
pozemku pare. č. 21/8 o výměře 527 m2, odděleného geometrickým plánem č. 268-1267/2020 z
pozemku pare. č. 21/1 v k. u. Staré Pansko, pozemku pare. č. st. 268 o výměře 654 m2 včetně
stavby č.ev.51 v k. u. Staré Pansko a pozemku pare. č. 743/3 o výměře 101 m2 v k. u. Hodíškov
v podílovém spoluvlastnictví městyse Krucemburk, a to ideálních 16/710 celku za podílové
spoluvlastnictví, a to ideálních 16/710 celku pozemků pare. č. 442 o výměře 384 m2, pare. č. 458
o výměře 32 654 m2 a parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 v k.u.Budeč u Zdaru nad Sázavou ve
vlastnictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 1C: 64259773.Za směnu



obdrží Městys Krucemburk doplatek ve výši 16/710 z částky 352.525,- Kč. Náklady spojené se
směnou hradí LDO.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

4. Koupě pozemku parc.č. 1364/16 dle GP 899-81/2021
Zastupitelstvo městyse projednalo koupi a schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pare.
č. 1364/16 v k. u. Krucemburk o výměře 7650 m2, odděleného GP č. 899-81/2021 od pozemku
parc. č. 1364/2, za cenu 80,- Kč/m2s vlastníky pozemku panem K. L. (Krucemburk), panem J. L.
(Škrdlovice) a paní Ing. M. K. (Praha). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

5. Prodej pozemku parc. č. 1393/15 a 1393/16 v k.ú. Krucemburk
Zastupitelé byli seznámeni s podanou žádostí na odkup pozemků pro výstavbu garáží u
myslivecké klubovny. Starosta zastupitelům připomněl, že v oblasti pod parkem se plánuje
výstavba rodinných domů a proto navrhoval pozemky prozatím neprodávat, dokud se
nerozhodne, zda se výstavba rodinných domů v lokalitě pod parkem bude realizovat a pro
výstavbu garáží navrhuje vybrat jinou lokalitu. Mezi zastupiteli proběhla diskuze, pan Lukáš
Dohnal byl toho názoru, že pozemky jsou připraveny a měly by se prodat. Pan Zbyněk Holas
připomněl, že v územním plánu je to místo vyčleněné pro výstavbu garáží. Starosta navrhoval
provést místní šetření na vytipovaných plochách, zda by byly vhodné pro výstavbu garáží.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 135/2021/MK o koupi pozemku pare. č. 1393/15
a 1393/16 v k. u. Krucemburk k výstavbě garáže. ZM odkládá projednání žádosti do doby, než
budou prověřeny další možné plochy pro výstavbu garáží.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: O

Zdržel se: 3 (Jiřina Válečka, Roman Kopecký, Zbyněk Holas)

6. Prodej části pozemku pare. č.42/1 v k. u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 75/2021/MK a neschvaluje odkup části
pozemku pare. č. 42/1 o výměře cca 45 m2 v k. u. Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: l (Lukáš Dohnal)
Zdržel se: O



7. Prodej části pozemku pare. č.776/12 v k. u. Krucemburk a koupě části pozemku pare. č 776/7
vj<, u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost a schvaluje záměr prodeje části pozemku pare. č.
776/12 o výměře cca 110 m2 a záměr koupě části pozemku pare. č. 776/7 o výměře cca 56 m2.
Pro oddělení pozemků je nutné zpracování geometrického plánu. Náklady na vypracování GP
uhradí žadatel a městys rovným dílem.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

8. Změna č. 3 Územního plánu Krucemburk
ZM projednalo návrh změny č.3 územního plánu Krucemburk.

8.1. Zastupitelstvo městyse Krucemburk v kompetenci podle §6 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, schvaluje pořízení změny č. 3 ÚP Krucemburk z vlastního podnětu.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

8.2. Zastupitelstvo městyse rozhoduje o pořízení změny č. 3 ÚP Krucemburk podle § 55a žák.č.
183/2006 Sb., tedy zkráceným postupem.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

8.3. Zastupitelstvo městyse Krucemburk určuje zastupitele, určeného k projednání změny
č. 3 UP Krucemburk Mgr. Otto Kohouta.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

9. Dotace spolky 2021
9.1. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 330/2020/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 1/2021 ve výši 65.000,- Kč s TJ Spartak Staré Pansko,
10:46483853.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: l (Lukáš Dohnal)



9.2. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 96/2021/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2021 ve výši 65.000,- Kč s TJ Sokol Krucemburk, 1C:
70154236.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: l (Lukáš Dohnal)

9.3. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 27/2021/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2021 ve výši 65.000,- Kč se spolkem Perun Hluboká
o. s., Mikuláše Střely 415, 582 66 Krucemburk, 1C: 26525631.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: l (Lukáš Dohnal)

10. Rozpočtová opatření
10.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 2/2021,
4/2021, 5/2021, která schválila rada městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

10.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, které je
přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

Po projednání bodu č. 10 se v 19.20 hod. dostavil na zasedání zastupitelstva Ing. Luboš Pleskač
- přítomno 12 členů zastupitelstva.

11. Úprava cesty k Dolcům
ZM projednalo úpravu cesty K Dolcům a schvaluje ponechat z důvodu výstavby rodinných domů
cestu bez vrchní povrchové úpravy po dobu cca l roku.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: l (Lukáš Dohnal)



12. Stání automobilů na chodnících u silnice 1/37
ZM projednalo opakující se problém s přestupky ohledně parkování osobních aut na chodnících
u silnice první třídy 1/37. Starosta informoval zastupitele, že obcí projedou v obou směrech
ročně cca 2 miliony automobilů. Vzhledem k bezpečnosti chodců a maminek s kočárky, které se
nemohou bezpečně pohybovat po chodníku je tato situace neudržitelná. Situace je také složitá
v rámci údržby chodníků v letních i zimních měsících s průjezdem techniky technických služeb.
Zároveň opakovaně upozorňují, především občané Starého Ranska, na nepřehlednou dopravní
situaci u výjezdu na hlavní silnici u parku. Navíc je parkováním, především v oblasti naproti
sokolovně, u zdravotního střediska a naproti kinu rozježděna obecní zeleň a ničí se chodníky.
Osoby parkující na chodníku opakovaně porušují zákon o pozemních komunikacích a dopouštějí
se tím přestupku nejen v rámci zákona o pozemních komunikacích.

ZM schvaluje postup při řešení této situace:
l) zaslání písemného upozornění občanům formou doporučeného dopisu a zveřejnění

informací v místním časopise.
2) Instalování betonových zábran proti budově kina, u zdravotního střediska, případně na

dalších místech, kde to bude nutné.
3) V případě, že nebude sjednána náprava, bude parkování řešeno jako přestupek.

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

13. Příprava, průběh akcí a projektů
Starosta a místostarostka seznámili zastupitele s podanými žádostmi o dotace, s probíhajícími
akcemi a projekty a předložili zastupitelům souhrn dotací a výše nákladů.

Dotace na rekonstrukce učeben v ZŠ
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí na rekonstrukci učeben ZŠ Krucemburk
v hodnotě cca 14 mil. Kč s dotací 90%, v současné době je připravený projekt a probíhá veřejná
soutěž na zhotovitele.

Dotace na odborné učebny v ZŠ
Byla podána žádost o dotaci do IROP prostřednictvím MAS hlavlíčkův Kraj o. p. s. na odborné
učebny fyziky a chemie v ZS. V případě poskytnutí dotace by měla být akce realizována do
konce roku 2022. Náklady činí cca 2 mil. Kč. Výše poskytované dotace činí 95%.

Dotace na workoutové hřiště u ZS
Byla podána a schválena žádost o dotaci na workoutové hřiště u ZS z Fondu Vysočiny. Náklady
na vybudování hřiště činí 258.162,- Kč, výše poskytované dotace činí 100.000,- Kč.

Cyklostezka Staré Ransko
Byla podána a schválena žádost o dotaci na projekční práce cyklostezky Staré Ransko z Fondu
Vysočiny. Náklady na projekční práce činí 352.805,- Kč, výše poskytované dotace činí 176.402,-
Kč.



Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
Byla podána žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany v obci
z Fondu Vysočiny. Dotace byla schválena a výše poskytované dotace činí 30.000,- Kč.
Opravy cyklostezky Vojnův Městec
Společně s městysem Vojnův Městec jsme projednali možnost spolupráce při realizaci opravy
povrchu komunikace na cyklostezce Krucemburk - Vojnův Městec. Každá obec bude financovat
část úseku. Jedná se o úsek od konce zahrádek po poslední lampu lesního úseku. Na tuto akci
byla podána žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z dotačního titulu „Cyklodoprava a cykloturistika
2021". Dotace činí 50% z celkových nákladů. Oprava bude provedena ještě v letošním roce.
Spolková činnost SDH Krucemburk
Byla podána a schválena žádost o dotaci na dovybavení klubovny SDH a vybavení pro činnost
SDH Krucemburk (vestavěná skříň, párty stany, stoly a lavice). Žádost proběhla administrativní
kontrolou MAS Havlíčkův Kraj a splnila podmínky věcného hodnocení. Náklady akce jsou cca
280.000,- Kč, výše poskytované dotace činí cca 225.000,- Kč.
Elektromobil pro DPS

Byla schválena dotace na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu v Krucemburku
prostřednictvím MAS z IROP. Byla podepsána Smlouva o dílo na pořízení elektromobilu ve výši
1.174.187,- Kč. Výše poskytované dotace činí 1.115.478,- Kč.
Revitalizace parku

Na revitalizace parku nebylo do termínu podání žádosti o dotaci vydáno stavební povolení,
z toho důvodu se bude o dotaci žádat na podzim letošního roku. Cekáme, až budou vypsány
dotační tituly na nové programové období.

Hasičská klubovna

Rekonstrukce hasičské klubovny byla dokončena. Celkové náklady akce včetně vybavení jsou
cca. 1.250.000,- Kč. V současné době administrujeme dotaci v hodnotě cca 440.000,- Kč.
Biocentrum mlýnské rvbníky
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel akce a uzavřena Smlouva o dílo s firmou AQUASYS
spol. s.r.o. Cena díla byla vysoutěžena nižší, než byla podána žádost o dotaci, přiznaná dotace
bude ponížena.

Zubní ordinace

V zubní ordinaci probíhají stavební úpravy, bude nutné provést zednické práce,vybudovat nové
osvětlení a podhledy pro el. rozvody. Byla uzavřena Smlouva o dílo na vybavení zubní ordinace
a nájemní smlouva na pronájem ordinace. Připravuje se smlouva o výpůjčce vybavení zubní
ordinace a finanční výpůjčce.

Oslavy výročí obce

Pan starosta a paní místostarostka seznámili zastupitele s připravovaným programem oslav
výročí obce. V rámci oslav se uskuteční jarmark na náměstí, budou probíhat hudební
vystoupení, loutkové divadlo, výstava květin, dny otevřených dveří v MS, ZŠ. Starosta pozval
zastupitele na schůzku se zástupci místních spolků, která se uskuteční dne 26. 5. 2021 v 17.00
hod.a k podání návrhů na doplnění programu oslav výročí obce.



Kanalizace Staré Pansko
Připravuje se projektová dokumentace, někteří majitelé rekreačních objektů ve Starém Ransku
projevili zájem o možnosti napojení se do kanalizace. Bude svoláno jednání s těmito majiteli, za
jakých podmínek by bylo možné případné napojení do kanalizace.

Komunikace v průmyslové zóně
Probíhají projekční práce na splaškové kanalizaci v průmyslové zóně, budou vybudovány
přípojky pro napojení případných investorů v průmyslové zóně. Byly provedeny sondy pro
zjištění, zda je vhodné použít chemickou sanaci podloží.

Pozemkové úpravy na Starém Ransku
Pan starosta informoval zastupitele o připravovaných komplexních pozemkových úpravách v k.
u. Staré Pansko. Bude nutné sestavit komisy, která se bude účastnit zjišťování hranic pozemků.
Odpady-Sběrny dvůr

Paní místostarostka informovala zastupitele o novém ceníku na sběrném dvoře, který bude
v platnosti od l. 6. 2021. Ke změně ceníku došlo z důvodu navýšení cen za odvoz odpadů a
vysokých nákladů za likvidaci sutě. Sběrný dvůr nebude vybírat objemný odpad z okolních obcí.
Pro obyvatele s trvalým pobytem v Krucemburku a místních částí bude objemný odpad nadále
zdarma. Ukládání tříděné sutě bude pro obyvatele s trvalým pobytem v Krucemburku a
místních částí zdarma v omezeném množství a to 5 t/číslo popisné/rok. Po překročení ročního
limitu bude uložení tříděné sutě zpoplatněno částkou 500,- Kč/t. Paní místostarostka
informovala zastupitele, že se městys Krucemburk umístil na 3. místě v soutěži ve třídění
odpadu „My třídíme nejlépe" a to v kategorii obcí s počtem obyvatel 1.500-5.000.
ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

14. Různé

Body 14.1. a 14.2. byly projednány před bodem č. 3 - přítomno 11 členů zastupitelstva. Při
zahájení projednávání bodů 14.3. - 14.6. přítomno 12 členů zastupitelstva.

14.1. Zpráva o činnosti Rady městvse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 4/2021/48 -
7/2021/51.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O



14.2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 1/2021/14 a
2/2021/15.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O

14.3. Smlouva o vzájemné spolupráci
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci na
spolufinancování opravy úseku cyklostezky Vojnův Městec nacházející se v k. u. Krucemburk
uzavřenou s Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 Ol Zdar nad Sázavou, 1C: 00295761.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

14.4. Kompostérv

Paní místostarostka seznámila zastupitele s průběhem pořízení 220 ks kompostérů a s jejich
financováním. Svazek obcí Podoubraví žádal o poskytnutí dotace na pořízení kompostérů. Výše
poskytované dotace činí 85%, zbývajících 15% tj. 148.817,- Kč bude financováno z rozpočtu
městyse Krucemburk.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje pořízení těchto kompostérů. Dále v rámci
podpory občanů v třídění odpadů a tím snižování množství komunálního odpadu na obyvatele,
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí kompostérů občanům zdarma.

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

14.5. Dotace z PRV
Starosta seznámil zastupitele s žádostí města Zdírec nad Doubravou o koupi komunikace u
Pobočného rybníku. V případě, že by se prodej komunikace neuskutečnil, bude nutné provést
opravu komunikace. Paní místostarostka seznámila zastupitele s předběžnými cenovými
nabídkami na její opravu. Starosta prověří, zda je možné podat žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova a využít ji na opravu komunikace u Pobočného rybníku.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje, že komunikace u rybníku Pobočný se nebude
prodávat.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: l (Dagmar Sobotková)



V průběhu projednávání bodu 14.6. jednání opustila paní Jiřina Válečka - přítomno 11 členů
zastupitelstva.

14.6. Cyklpstezka Staré Pansko
Starosta seznámil zastupitele s připravenou projektovou dokumentací cyklostezky na Staré
Ransko. Podmínkou CHKO je, že cyklostezka bude bez veřejného osvětlení a bude provedena
náhradní výsadba. Dále starosta seznámil zastupitele městyse s připravovanou rekonstrukcí
mostu, kde bude provedena rampa pro pěší a cyklisty.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje provedení projekčních prací cyklostezky dle
předložených bodů v zápise z výrobního výboru projektové dokumentace ze dne 5. 5. 2021.
Městys vstoupí v jednání s majiteli objektu č. p. 294 o koupi pozemku a přestavbě oplocení na
náklady obce.

Hlasování:
Pro: 11
Proti: O

Zdržel se: O

Po projednání bodu 14.6. se na jednání vrátila paní Jiřina Válečka - přítomno 12 členů
zastupitelstva.

15. Diskuze

Pan Ing. Kujan se dotázal, z jakého důvodu se připravuje gravitační splašková kanalizace
v průmyslové zóně, která předraží celkový projekt.
Pan starosta odpověděl, že splaškovou kanalizaci odborně připravuje Ing. Novotný tak, aby byla
připravena průmyslová zóna univerzálně k napojení na kanalizaci pro případné investory.
Starosta připomněl Ing. Kujanovi, že se o průmyslové zóně mluví již 20 let a teprve nyní se
podařilo vykoupit většinu pozemků. Kdyby pozemky byly již dříve vykoupeny, mohla by dnes
obec jednat s konkrétními investory a řešit přípojky individuálně.

Zastupitel Martin Jonáš se dotázal, zda se uvažuje o prominutí poplatků za odpady pro
živnostníky, kteří měli z důvodu vládních nařízení uzavřené provozovny.
Pan starosta odpověděl, že v první vlně byly prominuty nájmy živnostníkům, ale pro prominutí
poplatků za odpady je problematické stanovit spravedlivá kritéria pro všechny živnostníky.
Prominutím poplatků se bude dále zabývat Rada městyse.

Pan J. Lisy se dotázal, zda městys nezvažuje úsekové měření. Automobily projíždí obcí
nepřiměřenou rychlostí, úsekovým měřením by se provoz zpomalil a zvýšila bezpečnost chodců.
Pan starosta odpověděl, že úsekové měření v obci již bylo předmětem jednání ZM a zjistí
potřebné informace a podmínky pro instalaci úsekového měření na ORP Chotěboř.

Paní S. Nováková se dotázala, proč nebyly projednány na zasedání zastupitelstva žádosti, které
podala písemně.
Starosta odpověděl, že žádosti byly projednány na zasedání Rady městyse a byly předloženy
všem zastupitelům. Vzhledem k tomu, že vede paní Nováková s městysem soudní spor,
rozhodla Rada městyse o projednání žádostí s JUDr. Málkem a bude jí doručena písemná
odpověď.



Dále se paní S. Nováková dotazovala, proč nebyl vytvořen dendrologický posudek na vzrostlé
stromy v areálu letního kina, v blízkosti jejího domu.
Starosta odpověděl, že stromy byly prořezány stromolezcem, který zároveň posoudil
bezpečnost stromů.

K celé věci se vyjádřil také bratr paní Novákové pan P. Novák, který uvedl, že soudní spor
nemusel probíhat, kdyby se obec se sestrou dohodla.

Paní Nováková předala zastupitelům, mimo starosty a místostarostky, dopis.
16. Závěr

Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání.



Usneseníč. 3/2021/16
ze^asedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 19. 5. 2021

ZM schvaluje:

l. Program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kohl, Roman Kopecký

Návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Zbyněk Holas
3. Uzavření Směnné smlouvy pozemku pare. č. 21/8 o výměře 527 m2, odděleného

geometrickým plánem č. 268-1267/2020 z pozemku pare. č. 21/1 v k. u.Staré Ransko,
pozemku parc. c. st. 268 o výměře 654 m včetně stavby č. ev. 51 v k. u. Staré Pansko a
pozemku pare. č. 743/3 o výměře 101 m2 v k. u. Hodíškov v podílovém spoluvlastnictví
městyse Krucemburk, a to ideálních 16/710 celku za podílové spoluvlastnictví, a to
ideálních 16/710 celku pozemků parc. č. 442 o výměře 384 m2, pare. č. 458 o výměře 32
654 m2 a parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 v k. u.Budeč u Zdaru nad Sázavou ve vlastnictví
Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 1C: 64259773. Za směnu obdrží
Městys Krucemburk doplatek ve výši 16/710 z částky 352.525,- Kč. Náklady spojené se
směnou hradí LDO.

4. Uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 1364/16 v k. u. Krucemburk o výměře 7650
m2, odděleného GP č. 899-81/2021 od pozemku pare. č. 1364/2, za cenu 80,- Kč/m2
s vlastníky pozemku panem K. L. (Krucemburk), panem J. L. (Skrdlovice) a paní Ing. M. K.
(Praha). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

7. Záměr prodeje části pozemku pare. č. 776/12 o výměře cca 110 m2 a záměr koupě části
pozemku pare. č. 776/7 o výměře cca 56 m2. Pro oddělení pozemků je nutné zpracování
geometrického plánu. Náklady na vypracování GP uhradí žadatel a městys rovným dílem.

8.1. V kompetenci podle §6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon pořízení změny č. 3 UP
Krucemburk z vlastního podnětu.

9.1. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 1/2021 ve výši 65.000,- Kč
s TJ Spartak Staré Ransko, 1C:46483853.

9.2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2021 ve výši 65.000,- Kč
s TJ Sokol Krucemburk, 1C: 70154236.

9.3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2021 ve výši 65.000,- Kč
se spolkem Perun Hluboká o. s., Mikuláše Střely 415, 582 66 Krucemburk, 1C: 26525631.

10.2. Rozpočtové opatření č. 6/2021, které je přílohou tohoto zápisu.
11. Ponechat z důvodu výstavby rodinných domů cestu K Dolcům bez vrchní povrchové

úpravy po dobu cca l roku.
12. Postup při řešení situace stání automobilů na chodnících u silnice 1/37;

l) Zaslání písemného upozornění občanům formou doporučeného dopisu a zveřejnění
informací v místním časopise.

2) Instalování betonových zábran proti budově kina, u zdravotního střediska, případně na
dalších místech, kde to bude nutné.

3) V případě, že nebude sjednána náprava, bude parkování řešeno jako přestupek.
14.3. Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci na spolufinancování opravy úseku cyklostezky

Vojnův Městec nacházející se v k. u. Krucemburk uzavřenou s Městysem Vojnův Městec,
Vojnův Městec 27, 591 Ol Zdar nad Sázavou, 1C: 00295761.



14.4. Pořízení 220 ks kompostérů. Dále v rámci podpory občanů v třídění odpadů a tím
snižování množství komunálního odpadu na obyvatele, zastupitelstvo schvaluje
poskytnutí kompostérů občanům zdarma.

14.5. Ze komunikace u rybníku Pobočný se nebude prodávat městu Zdířce nad Doubravou.
14.6. Provedení projekčních prací cyklostezky na Staré Ransko dle předložených bodů v zápise

z výrobního výboru projektové dokumentace ze dne 5. 5.2021. Městys vstoupí v jednání
s majiteli objektu č. p. 294 o koupi pozemku a přestavbě oplocení na náklady obce.

Z M odkládá:

5. Projednání žádosti č. j. 135/2021/MK o koupi pozemku pare. č.1393/15 a 1393/16 v k. u.
Krucemburk k výstavbě garáže do doby, než budou prověřeny další možné plochy pro
výstavbu garáží.

ZM neschvaluje:

6. Odkup části pozemku pare. č. 42/1 o výměře cca 45 m2 v k. u. Krucemburk.
ZM rozhoduje:

8.2. O pořízení změny č. 3 ÚP Krucemburk podle § 55a žák.č. 183/2006 Sb., tedy zkráceným
postupem.

ZM určuje:

8.3. Zastupitele, určeného k projednání změny č. 3 UP Krucemburk Mgr. Otto Kohouta.
ZM bere na vědomí:

10,1. Informaci o rozpočtových opatřeních č.2/2021,4/2021,5/2021,která schválila rada
městyse.

13. Probíhající akce, projekty, podané žádosti o dotace, souhrn dotací:
Dotace na rekonstrukce učeben v ZS
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí na rekonstrukci učeben ZS
Krucemburk v hodnotě cca 14 mil. Kč s dotací 90%, v současné době je připravený projekt
a probíhá veřejná soutěž na zhotovitele.
Dotace na odborné učebny v ZŠ
Byla podána žádost o dotaci do IROP prostřednictvím MAS Havlíčkův Kraj o. p. s. na
odborné učebny fyziky a chemie v ZS. V případě poskytnutí dotace by měla být akce
realizována do konce roku 2022. Náklady činí cca 2 mil. Kč. Výše poskytované dotace činí
95%.
Dotace na workoutové hřiště u ZS
Byla podána a schválena žádost o dotaci na workoutové hřiště u ZS z Fondu Vysočiny.
Náklady na vybudování hřiště činí 258.162,- Kč, výše poskytované dotace činí 100.000,-
Kč.
Cyklostezka Staré Ransko
Byla podána a schválena žádost o dotaci na projekční práce cyklostezky Staré Ransko
z Fondu Vysočiny. Náklady na projekční práce činí 352.805,- Kč, výše poskytované dotace
činí 176.402,- Kč.
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
Byla podána žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany v obci
z Fondu Vysočiny. Dotace byla schválena a výše poskytované dotace činí 30.000,- Kč.



Ppravv cvklostezky Vojnův Městec
Společně s městysem Vojnův Městec jsme projednali možnost spolupráce při realizaci
opravy povrchu komunikace na cyklostezce Krucemburk-Vojnův Městec. Každá obec
bude financovat část úseku. Jedná se o úsek od konce zahrádek po poslední lampu lesního
úseku. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z dotačního titulu
„Cyklodoprava a cykloturistika 2021". Dotace činí 50% z celkových nákladů. Oprava bude
provedena ještě v letošním roce.
Spolková činnost SDH Krucemburk
Byla podána a schválena žádost o dotaci na dovybavení klubovny SDH a vybavení pro
činnost SDH Krucemburk (vestavěná skříň, párty stany, stoly a lavice). Žádost proběhla
administrativní kontrolou MAS Havlíčkův Kraj a splnila podmínky věcného hodnocení.
Náklady akce jsou cca 280.000,- Kč, výše poskytované dotace činí cca 225.000,- Kč.
Elektromobil pro DPS
Byla schválena dotace na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu v Krucemburku
prostřednictvím MAS z IROP. Byla podepsána Smlouva o dílo na pořízení elektromobilu ve
výši 1.174.187,- Kč. Výše poskytované dotace činí 1.115.478,- Kč.
Revitalizace parku

Na revitalizace parku nebylo do termínu podání žádosti o dotaci vydáno stavební
povolení, z toho důvodu se bude o dotaci žádat na podzim letošního roku. Čekáme, až
budou vypsány dotační tituly na nové programové období.
Hasičská klubovna

Rekonstrukce hasičské klubovny byla dokončena. Celkové náklady akce včetně vybavení
jsou cca. 1.250.000,- Kč. V současné době administrujeme dotaci v hodnotě cca 440.000,-
Kč.
Biocentrum mlýnské rvbníkv
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel akce a uzavřena Smlouva o dílo s firmou
AQUASYS spol. s.r.o. Cena díla byla vysoutěžena nižší, než byla podána žádost o dotaci,
přiznaná dotace bude ponížena.
Zubní ordinace

V zubní ordinaci probíhají stavební úpravy, bude nutné provést zednické práce, vybudovat
nové osvětlení a podhledy pro el. rozvody. Byla uzavřena Smlouva o dílo na vybavení
zubní ordinace a nájemní smlouva na pronájem ordinace. Připravuje se smlouva o
výpůjčce vybavení zubní ordinace a finanční výpůjčce.
Oslavy výročí obce
Pan starosta a paní místostarostka seznámili zastupitele s připravovaným programem
oslav výročí obce. V rámci oslav se uskuteční jarmark na náměstí, budou probíhat hudební
vystoupení, loutkové divadlo, výstava květin, dny otevřených dveří v MS, ZŠ. Starosta
pozval zastupitele na schůzku se zástupci místních spolků, která se uskuteční dne 26. 5.
2021 v 17.00 hod. a k podání návrhů na doplnění programu oslav výročí obce.
Kanalizace Staré Pansko
Připravuje se projektová dokumentace, někteří majitelé rekreačních objektů ve Starém
Ransku projevili zájem o možnosti napojení se do kanalizace. Bude svoláno jednání
s těmito majiteli, za jakých podmínek by bylo možné případné napojení do kanalizace.
Komunikace v průmyslové zóně
Probíhají projekční práce na splaškové kanalizaci v průmyslové zóně, budou vybudovány
přípojky pro napojení případných investorů v průmyslové zóně. Byly provedeny sondy pro
zjištění, zda je vhodné použít chemickou sanaci podloží.



Pozemkové úpravy na Starém Ransku
Pan starosta informoval zastupitele o připravovaných komplexních pozemkových
úpravách v k. u.Staré Pansko. Bude nutné sestavit komisy, která se bude účastnit
zjišťování hranic pozemků.
Odpady - Sběrny dvůr
Paní místostarostka informovala zastupitele o novém ceníku na sběrném dvoře, který
bude v platnosti od l. 6. 2021. Ke změně ceníku došlo z důvodu navýšení cen za odvoz
odpadů a vysokých nákladů za likvidaci sutě. Sběrný dvůr nebude vybírat objemný odpad
z okolních obcí. Pro obyvatele s trvalým pobytem v Krucemburku a místních částí bude
objemný odpad nadále zdarma. Ukládání tříděné sutě bude pro obyvatele s trvalým
pobytem v Krucemburku a místních částí zdarma v omezeném množství a to 5 t/číslo
popisné/rok. Po překročení ročního limitu bude uložení tříděné sutě zpoplatněno částkou
500,- Kč/t. Paní místostarostka informovala zastupitele, že se městys Krucemburk umístil
na 3. místě v soutěži ve třídění odpadu „My třídíme nejlépe" a to v kategorii obcí
s počtem obyvatel 1.500-5.000.

14.1. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 4/2021/48 - 7/2021/51.
14.2. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 1/2021/14 a 2/2021/15.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

IngJih'Kohlv.r. Roman Kopecký v. r.

Zápis včetně usnesení má 14 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
VKrucemburku25.5. 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: ^^- ^/^y
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