
Zápis č. 6/2021/19 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 3.11. 2021

Přítomni: V 17.05 hodin bylo přítomno 9 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále l host - občan městyse Krucemburk

Omluven: Válečka Jiřina, Válečky Jan, Ing. Jiří Kohl, Ing. Luboš Pleskač, Ing. Jiří Kasal,

l. Schválení programu zasedání
Starosta navrhnul doplnění programu ze dne 27.10.2021.
Za bod č. 6 bude doplněn bod č. 7 - Podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a vybavení školní
dílny v ZS Krucemburk. Ostatní body se přečíslují.

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

Hlasování:
Pro: 9
Proti: O
Zdržel se: O

V 17.07 hod. se na jednání zastupitelstva dostavil Zbyněk Holas, přítomno 10 členů
zastupitelstva.

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

ověřovatele zápisu ve složení: Zbyněk Holas, Ing. Dagmar Břeňová
návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Martin Jonáš

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.



3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedáni ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 5/2021/18.
ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

4. Zpráva o činnosti Rady městyse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 14/2021/58 a
15/2021/59.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

5. Rozpočtová opatření
5.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2021, které
schválila Rada městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

5.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021, které je
přílohou zápisu.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



6. Cyklostezka Staré Ransko - Smlouva o smlouvě budoucí směnné
Starosta seznámil zastupitele s vývojem přípravy cyklostezky na Staré Pansko, Projekt byl
úspěšně konzultován na SFDI a bylo požádáno o stavební povolení.

Vlastníci pozemku paní M. M., J. C. a A. L. požadují před podpisem souhlasu s projektem
cyklostezky uzavřít místo smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která byla schválena na
předchozím zasedání, smlouvu o smlouvě budoucí směnné.

Starosta navrhnul revokaci usnesení ze dne 29. 9. 2021 bod č. 7 v tomto znění:

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
směnné na části pozemků dotčených stavbou plánované cyklostezky na Staré Bánsko a
kanalizace s budoucími směňujícími v tabulce níže:

Parc.č. Budoucí směňující Kat. území Výměra(m2)
PK 1334 LA.

Radostín
Krucemburk 441

PK 1308 C. J., Staré Pansko

M. M., Staré Pansko

Krucemburk 1132

PK
1326/1

C. J., Staré Pansko

M. M., Staré Pansko

Krucemburk 266

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



7. Podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a vybavení školní dílny v ZS Krucemburk

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Stavební
úpravy a vybavení školní dílny" z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 8
MAS Havlíčkův kraj - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV
s předfínancováním projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a dále
souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení
výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání
projektu.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

8. Různé

9. Diskuze

10.Závěr
Starosta poděkoval a ukončil zasedání zastupitelstva.



Usneseníč. 6/2021/19
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 3.11. 2021

ZM schvaluje:

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

Návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Martin Jonáš
5.2. Rozpočtové opatření č. 13/2021, které je přílohou zápisu.
6. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na části pozemků dotčených stavbou

plánované cyklostezky na Staré Ransko a kanalizace s budoucími směňujícími v tabulce
níže:

Parc.č. Budoucí směňující Kat. území Výměra(m2\

PK 1334 L. A.
Radostín

Krucemburk 441

PK 1308 C. J., Staré Pansko

M. M., Staré Pansko

Krucemburk 1132

PK
1326/1

C. J., Staré Pansko

M. M., Staré Ransko

Krucemburk 266

7. Podání žádosti o podporu projektu „Stavební úpravy a vybavení školní dílny" z
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj - IROP -
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV s předfínancováním projektu v době
realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a dále souhlasí s provedením technického
zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po dobu
udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu.



ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 5/2021/18.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 14/2021/58 a 15/2021/59.
5.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2021, které schválila Rada městyse.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Dagmar Břeňová v. r. Zbyněk Holas v. r.

Zápis včetně usnesení má 6 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
VKrucemburku4. 11.2021

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.
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