
Zápis č. 7/2021/20 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 8.12. 2021

Přítomni: V 18.05 hodin bylo přítomno 12 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 2 hosté - občané městyse Krucemburk

Omluven: Jan Válečky, Jiřina Válečka, Josef Strašil

l. Schválení programu zasedání
Starosta navrhnul vypustit z programu, který byl zaslán v pozvánce bod č. 10. Komplexní
pozemkové úpravy Krucemburk - návrh nového uspořádání pozemků. V rámci pozemkových
úprav nebyly vypořádány všechny připomínky (AOPK Žďárské Vrchy, Státní pozemkový úřad a
Lesy ČR)
Starosta navrhnul posunutí bodu č. 9 Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost
za bod Koupě pozemků.
Dále starosta navrhnul doplnění programu ze dne 1.12. 2021. Zařazení bodu Smlouva o
poskytnutí daru - Římskokatolická farnost - rekonstrukce varhan v kostele sv. Mikuláše a bod
Aktualizace Strategického Dianu městvse Krucemburk na rokv 2021 - 2036.
Všechny body od bodu č. 8 budou přečíslovány.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje upravený 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: Patrik Otradovský, Zbyněk Holas
návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Ing. Jiří Kasal

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. 6/2021/19.

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

4. Zpráva o činnosti Rady městyse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 16/2021/60.

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. 14/2021,
které schválila Rada městyse.

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

5.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021, které je
přílohou zápisu.

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

6. Pověření Rady k provedení rozpočtového opatření ke konci roku 2021
Zastupitelstvo městyse projednalo a zmocňuje Radu městyse Krucemburk ke schválení
rozpočtového opatření ke konci roku 2021.

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



7. Rozpočet městvse na rok 2022
7.1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočet pro rok 2022 dle přílohy č. l jako
schodkový. Schodek ve výši 5.717.874,- Kč bude financován z přebytku minulých let.

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

7.2. Zastupitelstvo městyse stanovuje - ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem
operace překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu roku 2022. 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: 12
Proti: O
Zdržel se: O

8. Obecně závazná vyhláška městvse Krucemburk č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systenLpdpadového hospodářství
Zastupitelstvo městyse projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a návrh na zvýšení sazby poplatku ze současných
600,- Kč/osoba/rok na 700,- Kč/osoba/rok.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 O místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4.12. 2019.

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

9. Koupě pozemků
9.1. Zaměř koupě/směny dřevěných kabin u rybníku Řeka
Starosta seznámil zastupitele se situací ohledně projednávané koupě kabin u rybníku Řeka.
Představenstvo LDO Přibyslav schválilo záměr prodeje s podmínkou částečné směny pozemků.
ZM projednalo a schvaluje záměr směny nebo koupě dřevěných kabin u rybníku Reka a nabízí
ke směně nebo koupi některé z následujících pozemků:

• Pozemek pare. č. 412/1 v k. u. Hluboká o výměře 27 326 m2 (Ostatní plocha)
• Pozemek pare. č. 441/1 v k. u. Hluboká o výměře 6 557 m2 (Lesní pozemek)
• Pozemek pare. č. 437 v k. u. Hluboká o výměře 5 895 m2 (Lesní pozemek)
• Pozemek pare. č. 925 v k. u. Krucemburk o výměře 24 681 m2 (Lesní pozemek)



Na vybrané pozemky bude vypracován znalecký posudek, na jehož základě bude stanoveno
pořadí, v jakém budou nabídnuty ke směně nebo koupi.

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

9.2. Koyei^ozemků 243/14 a 243/24 v k. u. Staré Ransko
Starosta seznámil zastupitele s potřebou koupit pozemky na Starém Ransku. Pozemky budou
využity částečně pro výstavbu přečerpávací stanice kanalizace.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje koupi pozemku pare. č. 243/14 v k. u. Staré
Ransko o výměře 1035 m2 a pozemku pare. č. 243/24 v k. u. Staré Pansko o výměře 272 m2 za
cenu 80,- Kč/m2 od majitele Z. C. (Zďár nad Sázavou). Veškeré náklady spojené s koupí
pozemku hradí kupující.

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

9.3. Koupě pozemku 49/30 v k. u. Staré Ransko
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje koupi pozemku pare. č. 49/30 v k. u. Staré
Ransko o výměře 120 m2 od společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 1C: 42196451 za cenu 11.000,- Kč. Veškeré náklady
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

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

9.4. Koupě pozemku PK 1406/88 v k. u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje koupi ideální % pozemku pare. č. PK 1406/88
v k. u. Krucemburk o výměře 734 m2 za cenu 80,- Kč/m2 od majitele V. O. (Krucemburk).
Celková výměra pozemku činí 1468 m2. Veškeré náklady spojené skoupí pozemku hradí
kupující.

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



9.5. Záměr prodeje pozemků 452/1, 302/3, 451/1 v k. u. Staré Pansko
Starosta seznámil zastupitele s žádostí města Zdírec nad Doubravou o koupi pozemků pod
komunikací od rybníku Pobočný do Zdířce nad Doubravou. Zastupitel Zbyněk Holas vyjádřil
nesouhlas s prodejem těchto pozemků.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemku pare. č. 452/1 o
výměře 441 m2 v k. u. Staré Ransko, pozemku pare. č. 302/3 o výměře l 959 m2 v k. u. Staré
Ransko a pozemku pare. č. 451/1 v k. u. Staré Pansko o výměře l 292 m2 za cenu 60,- Kč/m2
s podmínkou smluvního závazku věcného břemene průjezdu a průchodu a s podmínkou
opravy komunikace do 3 let od provedení zápisu do katastru.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: 2 (Z. Holas, M. Jonáš)
Zdržel se: O

10. Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost - oprava kostela
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
7/2021 s Římskokatolickou farností Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk,
1C: 46484779, zastoupenou P. ICLic. Mgr. Pavlem Seidlem ve výši 170.514,- Kč. Účelem dotace
je příspěvek na akci: Obnova výmalby interiéru kostela sv. Mikuláše v Krucemburku - práce
v roce 2021 (presbytář, zákristie, část lodi, předsíň) na základě žádosti č. 318/2021/MK.

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

11. Darovací smlouva - Římskokatolická farnost - oprava varhan
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 13/2021 s
Římskokatolickou farností Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, 1C:
46484779, zastoupenou P. ICLic. Mgr. Pavlem Seidlem ve výši 100.000,- Kč na opravu varhan v
kostele sv. Mikuláše v Krucemburku na základě žádosti č. j. 319/2021/MK.

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

12. Aktualizace strategického plánu městvse Krucemburk na roky 2021^2036
Starosta seznámil zastupitele s navrženým aktualizovaným strategickým plánem městyse. Po
diskuzi zastupitelů byl strategický plán doplněn o další projekty.
ZM projednalo a schvaluje aktualizovaný strategický plán městyse Krucemburk na roky 2021
-2036.

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



13. Příprava a průběh akcí a projektů
Soudní spor spaní S. N.
Starosta seznámil zastupitele s probíhajícím soudním sporem s paní S. N. Byl vypracován nový
revizní posudek. Byly vzneseny dotazy na zpracovatele znaleckého posudku.

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok
2021. Nebyly shledány chyby a nedostatky.

Průzkumné území Staré Pansko
Starosta seznámil zastupitele, že i přes nesouhlasné stanovisko ze strany městyse bylo
vydáno Ministerstvem životního prostředí rozhodnutí, ve kterém se povoluje zřízení
průzkumného území na Starém Ransku, průzkum bude prováděn nedestruktivní metodou a
bude probíhat po dobu 5-ti let.

Průmyslová zóna
Starosta informoval zastupitele o indikativních nabídkách úvěru od bankovních institucí. Bude
probíhat příprava výběrového řízení na zhotovitele.

14.Různé

15. Diskuze
• Zastupitel Lukáš Dohnal se dotázal, jak dlouho nemůže být rybí násada v rybnících Zadní a

Macurův.
Starosta odpověděl, že rybí násada nemůže být v rybnících po dobu 2 let. Po této době
bude násada vysazena dle povolení AOPK ČR.

• Zastupitel Ing. Jiří Kohl se dotázal na konečné úpravy fasády po výměně zárubní u hasičské
zbrojnice.
Starosta odpověděl, že v současné době probíhají práce uvnitř zbrojnice. Dokončovací
úpravy zárubní budou provedeny, až bude příznivé počasí.

16.Závěr
Starosta na závěr informoval zastupitele o konání tradičního ohňostroje, který se jako
v loňském roce bude konat na louce nad Krucemburkem, poděkoval zastupitelům za celoroční
práci a ukončil zasedání.



Usneseníč. 7/2021/20
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krurómburk

konaného dne 8.12. 2021

ZM schvaluje:
l. Upravený program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Patrik Otradovský, Zbyněk hlolas

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Ing. Jiří Kasal
5.2. Rozpočtové opatření č. 15/2021, které je přílohou zápisu.
7.1. Rozpočet pro rok 2022 dle přílohy č. l jako schodkový. Schodek ve výši 5.717.874,- Kč

bude financován z přebytku minulých let.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového

hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 4. 12.2019.

9.1. Záměr směny nebo koupě dřevěných kabin u rybníku Řeka a nabízí ke směně nebo
koupi některé z následujících pozemků:

• Pozemek pare. č. 412/1 v k. u. Hluboká o výměře 27 326 m2 (Ostatní plocha)
• Pozemek pare. č. 441/1 v k. u. Hluboká o výměře 6 557 m2 (Lesní pozemek)
• Pozemek pare. č. 437 v k. u. Hluboká o výměře 5 895 m2 (Lesní pozemek)
• Pozemek pare. č. 925 v k. u. Krucemburk o výměře 24 681 m2 (Lesní pozemek)

9.2. Koupi pozemku parc. č. 243/14 v k.u.Staré Pansko o výměře 1035 m2 a pozemku pare.
č. 243/24 v k. u. Staré Ransko o výměře 272 m2 za cenu 80,- Kč/m2 od majitele Z. C. (Zdar
nad Sázavou). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

9.3. Koupi pozemku parc. č. 49/30 v k. u. Staré Pansko o výměře 120 m2 od společnosti Lesy
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, 1C: 42196451 za cenu 11.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku
hradí kupující.

9.4. Koupi ideální % pozemku pare. č. PK 1406/88 v k. u. Krucemburk o výměře 734 m2 za
cenu 80,- Kč/m2 od majitele V. O. (Krucemburk). Celková výměra pozemku činí l 468 m2.
Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

9.5. Záměr prodeje pozemku pare. č. 452/1 o výměře 441 m2 v k. u. Staré Ransko, pozemku
parc. č. 302/3 o výměře l 959 m2 v k. u. Staré Ransko a pozemku pare. č. 451/1 v k. u.
Staré Pansko o výměře l 292 m2 za cenu 60,- Kč/m2 s podmínkou smluvního závazku
věcného břemene průjezdu a průchodu a s podmínkou opravy komunikace do 3 let od
provedení zápisu do katastru.

10. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2021 s Římskokatolickou farností
Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, 1C: 46484779, zastoupenou
P. ICLic. Mgr. Pavlem Seidlem ve výši 170.514,- Kč. Účelem dotace je příspěvek na akci:
Obnova výmalby interiéru kostela sv. Mikuláše v Krucemburku - práce v roce 2021
(presbytář, zákristie, část lodi, předsíň) na základě žádosti č. 318/2021/M K.

11. Uzavření Darovací smlouvy č. 13/2021 s Římskokatolickou farností Krucemburk, Nám.
Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, 1C: 46484779, zastoupenou P. ICLic. Mgr. Pavlem
Seidlem ve výši 100.000,- Kč na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku na
základě žádosti č. j. 319/2021/MK.

12. Aktualizovaný strategický plán městyse Krucemburk na roky 2021 - 2036.



ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č.6/2021/19.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 16/2021/60.
5.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 14/2021, které schválila Rada městyse.

ZM zmocňuje:

6. Radu městyse Krucemburk ke schválení rozpočtového opatření ke konci roku 2021.

ZM stanovuje:

7.2. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2022. 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.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Patrik Otradovský v. r.

Zápis včetně usnesení má 8 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Krucemburku 9.12. 2021

Zbyněk Holas v. r.

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: u- ^^/ Sejmuto:
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