
Zápis č. 1/2022/21 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 2. 2. 2022

Přítomni: V 18.05 hodin bylo přítomno 8 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále l host - občan městyse Krucemburk

Omluven: Roman Kopecký, Lukáš Dohnal, Pleskač Luboš, Jiřina Válečka, Josef Strašil

l. Schválení programu zasedání
Starosta navrhnul zařadit za bod 11 bod č. 12 Cyklostezka Staré Ransko, dále bod č. 13 Oprava
komunikací a za tento bod zařadit bod č. 14 Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Ostatní body se přečíslují.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje upravený program jednání ZM Krucemburk, který
je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 8
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, Martin Jonáš
návrhovou komisi ve složení: Zbyněk Holas, Ing. Jiří Kohl

Hlasování:
Pro: 8
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

V 18.10 hod. se na jednání zastupitelstva dostavila Ing. Dagmar Břeňová - přítomno 9 členů
zastupitelstva.

3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 7/2021/20.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 9
Proti: O
Zdržel se: O



4. Zpráva o činnosti Rady městyse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 17/2021/61-
2/2022/64.
Zastupitel Ing. Jiří Kasal se dotázal na bod týkající se zrušení výběrového řízení na učebny fyziky
a chemie v ZS Krucemburk. Pan starosta vysvětlil, že výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu
změny zadávacích podmínek a posunutí termínu realizace.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 9
Proti: O
Zdržel se: O

5. Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 16/2021 a
17/2021, které schválila Rada městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 9
Proti: O
Zdržel se: O

6. Smlouva o úvěru - Průmyslová zóna - komunikace a splašková kanalizace
ZM projednalo zprávu hodnotící komise, seznam obdržených nabídek a výsledek hodnocení
nabídek, kde nejvhodnější nabídku učinila firma Ekostavby Brno, a. s. s cenou 18 293 557,16 Kč
bez DPH.

ZM dále projednalo obdržené nabídky finančních společností na poskytnutí úvěru a náklady
spojené s úvěrem.

V 18.40 hod. se na jednání zastupitelstva dostavil Jan Válečky - přítomno 10 členů
zastupitelstva.

6.1. ZM projednalo návrh Smlouvy o úvěru registrační číslo 99032941296 (přílohou zápisu) a
schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha l. Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 1C: 45317054, jejímž předmětem je přijetí municipálního
investičního úvěru ve výši 18.650.000,-Kč, za účelem spolufinancování akce „Průmyslová zóna -
komunikace a splašková kanalizace", splatného dne 31.12. 2031, s fixní úrokovou sazbou ve
výši 2,72 % p. a. a pověřuje starostu podpisem úvěrové dokumentace.

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



6.2. ZM projednalo a schvaluje založení běžného účtu v Komerční bance,a.s. a současně
pověřuje starostu obce k uzavření příslušné smluvní dokumentace.

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

7. Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Krucemburk
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

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

8. Koupě pozemku parc. č. 21/8, parc. c. st. 268 v k. u. Staré Pansko (kabjny Řeka) a prodej
pozemku pare. č. 925 v k. u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření smlouvy na koupi pozemků pare.
č. 21/8 o výměře 527 m2, parc. č. st. 268 o výměře 673 m2 v k. u. Staré Ransko za cenu
1.750.000,- Kč a prodej pozemku pare. č. 925 o výměře 24.681 m2 v k. u. Krucemburk za cenu
685.939,- Kč s Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 1C: 64259773. Náklady
spojené s převodem nemovitostí hradí LDO Přibyslav.

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

9. Prodej pozemků parc. č. 452/1,302/3, 451/1 v k. u. Staré Ransko
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje prodej 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
parc. č. 451/1 v k. u. Staré Pansko o výměře l 292 m2 za cenu 60,- Kč/m2 Městu Ždírec nad
Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 1C: 00268542 s podmínkou smluvního
závazku věcného břemene průjezdu a průchodu a s podmínkou opravy komunikace do 3 let od
provedení zápisu do katastru. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 2 (Zbyněk Holas, Martin Jonáš)
Zdržel se: O



10. Smlouva o spolupráci mezi obcemi Krucemburk a Vojnův Městec na zabezpečení
pečovatelské služby

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na
zabezpečení pečovatelské služby mezi Městysem Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66
Krucemburk, 1C: 00267716 a Městysem Vojnův Městec 27, 591 Ol Žďár nad Sázavou, 1C:
00295761.
Zastupitelstvo dále ruší Smlouvu o spolupráci schválenou zastupitelstvem městyse Krucemburk
dne 4. 11. 2015 usnesením č.6/2015/9.

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

11. Smlouva o spolupráci mezi obcemi Krucemburk a Radostín na zabezpečení pečovatelské
služby
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na
zabezpečení pečovatelské služby mezi Městysem Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66
Krucemburk, 1C: 00267716 a Obcí Radostín 14, 591 Ol Žďár nad Sázavou, 1C: 00531847.

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

12. Cyklostezka Staré Ransko
ZM projednalo konečnou verzi projektové dokumentace a rozpočtovou cenu projektu.
Starosta seznámil zastupitele s termíny stavebního povolení, podání žádosti a předpokládané
realizace akce.

ZM projednalo podmínky pro podání žádosti o dotaci z fondu SFDI a schvaluje podání dvou
žádostí o dotaci na realizaci projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Krucemburk - Staré Pansko".
První část (Krucemburk - Staré Ransko) a druhou část (napojení cyklostezky ze Zdířce n. D. do
ulice Za Parkem).

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



13. Oprava komunikací
Paní místostarostka seznámila zastupitele s plánovanými opravami místních komunikací a
předpokládanými náklady. Jedná se o místní komunikace část ulice K Dolcům (cyklostezka),
spojnice ulic Dr. Drbálka a ulice Zahradní, ulice Na Liškově v úseku pod parkem a oprava silnice
okolo rybníku Pobočný na Starém Ransku. Dále paní místostarostka seznámila zastupitele
s plánovanou opravou cesty za školou vedoucí ke školní jídelně, vybudováním klidové zóny před
vstupem do ZS a parkovacích míst pro zaměstnance i návštěvníky ZS (přehled parkovacích míst
viz. situační mapka).
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje návrh oprav místních komunikací a parkovacích
míst u ZŠ.

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

14. Rozpočtové opatření c.1/2p22
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, které je přílohou
zápisu.

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

15. Příprava a^růběh akcí a projektů
Starosta informoval zastupitele o přípravě a průběhu následujících akcí a projektů.

Učebny fyziky a chemie v ZS Krucemburk
Výběrové řízení bylo z důvodu změny zadávacích podmínek a posunutí termínu realizace
zrušeno, ale na projektu se dále pokračuje. Realizace bude směřována na termín letních
prázdnin.
Studna na katolickém hřbitově
Oprava a propojení studny bylo dokončeno, v současné době probíhá oprava brány, na jaře
proběhne úprava povrchu chodníku. Byly objednány 3 nástěnky (2 pro katolický hřbitov a l pro
evangelický hřbitov).
Studna u památníku na Starém Ransku
Očekáváme nabídku na obnovu studny u památníku padlých na Starém Ransku s využitím staré
demontované pumpy.
Mlýnské rybníkv
Akce byla ukončena, ale část hráze se bude opravovat, protože se vyskytl problém s prosakující
hrází.
Pojištění majetku obce
Bylo zaplaceno pojištění majetku obce. Probíhá jednání s pojistitelem o stanovení aktuální ceny
nemovitostí z důvodu růstu cen nemovitostí, na základě kterého bude aktualizována pojistná
smlouva.



Žádosti o dotace
Starosta informoval zastupitele o podaných žádostech o dotace na opravu místní komunikace
Augustina Skřivana, na vybudování skateparku a na stavební úpravy a dostavbu Úřadu městyse
Krucemburk.
Infopanelv
Starosta seznámil zastupitele s přípravou infopanelů, které budou umístěny v Krucemburku,
Starém Ransku a Hluboké. Zároveň vyzval zastupitele ke vznesení případných připomínek.
Komiks

Starosta seznámil zastupitele s připravovaným komiksovým průvodcem Krucemburkem. Vyzval
zastupitele ke vznesení případných připomínek a ke zvážení v jakém nákladu by se komiks
vytiskl.
Rekonstrukce komunikace 1/37
Starosta informoval zastupitele o plánované opravě komunikace 1/37 ze Zdířce nad Doubravou
do Vojnová Městce, která se plánuje v příštím roce. V průběhu opravy silnice bude třeba
provést nutné opravy kanalizace a počítat s tím v rozpočtu.
Rekonstrukce WC na úřadě
Paní místostarostka seznámila zastupitele s průběhem příprav rekonstrukce WC v budově
úřadu. Byl vypracován projekt a rozpočet. Akce se plánuje zrealizovat v průběhu července za
předpokladu, že by nebyla získána dotace na stavební úpravy a dostavbu úřadu.

16. Různé
Starosta informoval zastupitele o možnosti převodu volných finančních prostředků, které jsou
připraveny na financování investičních a dotačních akcí v průběhu roku, ke krátkodobému
zhodnocení do fondu Komerční banky.

17. Diskuze
Zastupitel Ing. Kasal se dotázal, kdo zpracovával zadávací dokumentaci na průmyslovou zónu a
zda dokumentaci někdo kontroloval.
Starosta odpověděl, že dokumentaci připravila firma IPI na základě podkladů starosty a Rady
městyse, která dokumentaci schválila. K projektové dokumentaci a rozpočtu byly vzneseny a
vypořádány dotazy firem, které zpracovávali nabídky.
Zastupitel Ing. Kasal se dotázal na bytovou zónu v lokalitě pod parkem.
Starosta odpověděl, že jedná s projekční kanceláří, která na základě dodaných podkladů připraví
technickou studii proveditelnosti záměru bytové výstavby v lokalitě pod parkem.
Zastupitel Martin Jonáš se dotázal na možnost rozšířit výjezd od školy na hlavní silnici.
Starosta odpověděl, že by se nejprve muselo vyřešit vlastnictví pozemku, protože pozemek pro
rozšíření komunikace není ve vlastnictví obce a získat kladné vyjádření od policie ČR, jelikož se
jedná o vjezd na silnici l. třídy.

18. Závěr
Starosta poděkoval a ukončil zasedání zastupitelstva.



Usnesení č. 1/2022/21
ze zasedání Zastypitelstya městyse Krucemburk

konaného dne 2. 2. 2022

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

Návrhovou komisi ve složení: Zbyněk Holas, Ing. Jiří Kohl
6.1. Uzavření Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha l, Na

Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 1C: 45317054, jejímž předmětem je přijetí municipálního
investičního úvěru ve výši 18.650.000,-Kč, za účelem spolufinancování akce „Průmyslová
zóna - komunikace a splašková kanalizace", splatného dne 31. 12. 2031, s fixní
úrokovou sazbou ve výši 2,72 % p. a.

6.2. Založení běžného účtu v Komerční bance, a.s.
7. Obecně závaznou vyhlášku městyse Krucemburk o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

8. Uzavření smlouvy na koupi pozemků pare. č. 21/8 o výměře 527 m2, pare. č. st.268 o
výměře 673 m2 v k. u. Staré Pansko za cenu 1.750.000,- Kč a prodej pozemku pare. č. 925
o výměře 24.681 m2 v k. u. Krucemburk za cenu 685.939,- Kč s Lesním družstvem obcí,
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 1C: 64259773. Náklady spojené s převodem nemovitostí
hradí LDO Přibyslav.

9. Prodej pozemku parc. č. 452/1 o výměře 441 m2 v k. u. Staré Pansko, pozemku pare. č.
302/3 o výměře l 959 m2 v k. u. Staré Pansko a pozemku pare. č. 451/1 v k. u. Staré
Ransko o výměře l 292 m2 za cenu 60,- Kč/m2 Městu Ždírec nad Doubravou, Školní 500,
582 63 Ždírec nad Doubravou, 1C: 00268542 s podmínkou smluvního závazku věcného
břemene průjezdu a průchodu a s podmínkou opravy komunikace do 3 let od provedení
zápisu do katastru. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

10. Uzavření Smlouvy o spolupráci na zabezpečení pečovatelské služby mezi Městysem
Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, 1C: 00267716 a Městysem
Vojnův Městec 27, 591 Ol Žďár nad Sázavou, 1C: 00295761.

11. Uzavření Smlouvy o spolupráci na zabezpečení pečovatelské služby mezi Městysem
Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, 1C: 00267716 a Obcí Radostín
14,591 Ol Zdar nad Sázavou, 1C: 00531847.

12. Podání dvou žádostí o dotaci z fondu SFDI na realizaci projektu „Stezka pro chodce a
cyklisty Krucemburk - Staré Ransko". První část (Krucemburk - Staré Ransko) a druhou
část (napojení cyklostezky ze Zdířce n. D. do ulice Za Parkem).

13. Návrh oprav místních komunikací a parkovacích míst u ZŠ.
14. Rozpočtové opatření č. 1/2022, které je přílohou zápisu.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 7/2021/20.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 17/2021/61-2/2022/64.
5. Informaci o rozpočtovém opatření č. 16/2021 a 17/2021,které schválila Rada městyse.



ZM pověřuje:
6.1. Starostu podpisem Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem

Praha l, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 1C: 45317054, jejímž předmětem je přijetí
municipálního investičního úvěru ve výši 18.650.000,-Kč, za účelem spolufinancování
akce „Průmyslová zóna - komunikace a splašková kanalizace", splatného dne 31.12.
2031, s fixní úrokovou sazbou ve výši 2,72 % p. a.

6.2. Starostu obce k uzavření příslušné smluvní dokumentace v souvislosti se založením
běžného účtu v KB.

ZM ruší:
10. Smlouvu o spolupráci na zabezpečení pečovatelské služby mezi Městysem

Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, 1C: 00267716 a Městysem
Vojnův Městec 27, 591 Ol Zdar nad Sázavou, 1C: 00295761, kterou schválilo
zastupitelstvem městyse Krucemburk dne 4. 11. 2015 usnesením č. 6/2015/9.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

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

Zápis včetně usnesení má 8 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Krucemburku 3. 2. 2022

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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