
Zápis č. 3/2022/23 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 20.6. 2022

Přítomni: V 18.03 hodin bylo přítomno 11 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 5 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Jiřina Válečka, Jan Válečky, Martin Jonáš, Patrik Otradovský (dostaví se později)

Starosta navrhnul zařadit do programu jednání k bodu č. 6 další dva podbody 6.3. a 6.4.

l. Schválení program u zasedá ní
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje upravený 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. Luboš Pleskač, Josef Strašil
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Ing. Jiří Kohl

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

Zapisovatelem jednáníjmenoval starosta paní Radku Rudolfovou.

3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 2/2022/22.

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



4. Zpráva o činnosti Rady městyse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 7/2022/69-
10/2022/72.

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

5. Člensky vklad - Lesní družstvo obcí Přibyslav
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje provedení dalšího členského vkladu peněžitého v
Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 1C: 64259773, ve výši 56 tis. Kč, na každý
jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě
zmíněného součtu 16.000,- Kč je to celkem 896.000,- Kč.

Zastupitelstvo městyse schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření smlouvy mezi
městysem Krucemburk a Lesním družstvem obcí, o dalším členském vkladu a zmocňuje starostu
obce k jejímu podpisu.

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

6. Prodej a koupě pozemků
6.1. Prodej části pozemku pare. č. 577/1 v k. u. Krucembyrk
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 195/2021/M K, doporučení Rady městyse a
neschvaluje prodej části pozemku pare. č. 577/1 v k. u. Krucemburk o výměře cca 180 m2.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 2 (Roman Kopecký, Lukáš Dohnal)
Zdržel se: O

6.2. Prodej části pozemku pare. č. 1443/1 v k. u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 287/2022/MK a schvaluje záměr prodeje části
pozemku pare. č. 1443/1 v k. u. Krucemburk o výměře cca 60 m2. Žadatel nechá na své náklady
vypracovat GP.

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



6.3. Prodej části pozemku pare. č. 226/1 v k. u. Staré Pansko
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost a schvaluje prodej pozemku pare. č. 226/3 o výměře
23 m2 v k. u. Staré Ransko odděleného geometrickým plánem č. 278-103/2022 od pozemku
parc. č. 226/1 v k. u. Staré Ransko za cenu 80,- Kč/m2 panu P. J. (Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

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

6.4. Koupě pozemku parc. č. 234/2 v k. u.Staré Ransko
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost a schvaluje koupi pozemku pare. č. 234/2 o výměře
20 m2 v k. u. Staré Pansko za cenu 80,- Kč/m2 od pana P. J. (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav).
Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.

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

7. Pojištění majetku obce
Starosta seznámil zastupitele se současnými podmínkami pojistné smlouvy, které kryjí
nedostatečně případné škody především na nemovitostech. Navrhovaným dodatkem se
aktualizují pojistné částky nemovitostí.

Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č.
5900004615 na pojištění veškerého majetku městyse Krucemburk se společností Slavia
pojišťovna a. s. Revoluční 1/655, 110 00 Praha l, 1C: 60197501. Výše ročního pojistného u
Dodatku č. 4 činí 81.057,- Kč. Celková výše ročního pojistného za celou pojistnou smlouvu činí
173.944,- Kč.

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

8. Dodatek č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 3/2022 - Perun Hluboká z. s.
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Dodatku č. l ke smlouvě o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2022 se spolkem Perun Hluboká z. s., Mikuláše
Střely 415, 582 66 Krucemburk, 1C: 26525631. Předmětem dodatku je poskytnutí dotace na
činnost spolku ve výši 15.300,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: O
Zdržel se: O



9. Dětské hřiště Staré Ransko
Starosta seznámil zastupitele městyse se záměrem vybudovat na Starém Ransku u budovy
starého úřadu (knihovny) dětské hřiště.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje záměr vybudování dětského hřiště na pozemku
parc. č. 193/2 parc. č. 97 v k. u. Staré Pansko a úpravu prostranství kolem starého úřadu.

Paní Jakešová vystoupila na jednání, poprosila o podporu tohoto záměru a vysvětlila důvody,
proč by bylo dobré dětské hřiště vybudovat.

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

10. Přístavba hasičské klubovny

Starosta seznámil zastupitele městyse s projektem přístavby hasičské klubovny v Krucemburku.
Zastupitelstvo městyse projednalo předložený projekt a schvaluje záměr vybudování přístavby
hasičské klubovny v Krucemburku a vyřízení stavebního povolení.

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

11. Úsekové měření v obci Krucemburk
Starosta předložil zastupitelům statistiku měření dopravy na silnici 1/37 a četnost přestupků
překročení rychlosti na této komunikaci. Měření proběhlo vKrucemburku v době od 8. 6. do
14.6.2022. ZM projednalo náklady na instalaci úsekového měření a podmínky jeho provozování
a ukládá starostovi pokračovat v přípravě projektu.

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

Ve 20.00 odešel zjednání p. Miroslav Zvolánek, přítomno 10 členů zastupitelstva.

12. Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -
2026 dle přílohy k zápisu.

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

Ve 20.02 se na jednání vrátil p. Miroslav Zvolánek, přítomno 11 členů zastupitelstva.



13. Rozpočtová opatření
13.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2022, které
schválila Rada městyse.

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

Ve 20.09 se dostavil na jednání p. Patrik Otradovský, přítomno 12 členů zastupitelstva.

13.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, které je
přílohou zápisu.

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

14. Pn&rava, průběh akcí a projektů
Starosta informoval zastupitele o přípravě a průběhu následujících akcí a projektů:

Základní škola Krucemburk
Probíhají stavební práce na 7 učebnách a jídelně. Byly zahájeny práce na učebnách fyziky a
chemie a příprava soutěže na vybavení a pomůcky.
Do školní jídelny byla zakoupena pečící pánev. Je podaná žádost o dotaci na konvektomat.
V budově ZŠ budou rozvedeny nové IT sítě a příprava pro instalaci kamer v areálu školy.
Průmyslová zóna
Byly zahájeny stavební práce. Práce byly zpožděny o 2 měsíce z důvodu chybějícího materiálu.
Část zeminy z průmyslové zóny se plánuje použít na srovnání terénu pro letní učebnu pod
školou.
Kino
Byla dokončena instalace prostorového ozvučení letního kina a rozvody kabelů pro kamery na
kontejnerové stání pod Elastou a promítání online.
Komiksovy průvodce
Byl dokončen komiksový průvodce Krucemburkem, Starým Ranskem a Hlubokou. Komiks bude
k zakoupení v informačním centru.
Informační panel
Vyrábí se stojany na informační panely. Budou umístěny v Krucemburku, na Starém Ransku,
v Hluboké a na Řece.
Dotace MMR
Starosta informoval zastupitele o podaných žádostech o dotaci poskytovaných z MMR na
rekonstrukci úřadu městyse, opravu komunikace Augustina Skřivana a skatepark. Žádosti byly
podány bezchybně. Z důvodu nízkého objemu poskytovaných finančních prostředků jsme byli
zařazeni mezi náhradníky.



15. Různé
Zastupitel Ing. Jiří Kohl - upozornil na silnici ze Starého Ranska na Reku, roztěká se na ní asfalt.
Pan starosta s paní místostarostkou odpověděli, že je připravena oprava silnice na tento týden.
Oprava je řešena v rámci reklamace.
Zastupitel Ing. Jiří Kasal - dotázal se na opravu sociálního zařízení na úřadě a upozornil, že by
bylo vhodné vyvěšovat vlajky ve státní svátky směrem do náměstí.
Paní místostarostka odpověděla, že v současné době je připraven projekt a rozpočet. Cekalo se
na rozhodnutí, zda bude poskytnuta dotace na rekonstrukci úřadu. Dotace na rekonstrukci
úřadu nebyla schválena. Bude zahájeno poptávkové řízení na výběr firmy, termín dokončení
opravy sociálního zařízení do konce roku 2022.
Zastupitel Lukáš Dohnal - upozornil na nebezpečně zavěšenou větev na aleji na Starém Ransku
a na neudržovaný živý plot u bývalé hospody na Starém Ransku, který se rozrůstá do obecního
pozemku.
Pan starosta odpověděl, že o nebezpečné větvi již informoval zástupce Lesního družstva, který
situaci prověří.
Zastupitel pan Otradovský odpověděl, že problém se živým plotem je dlouhodobý, došlo ke
změně majitele, který plot neudržuje.

Ve 20.30 z jednání odešel pan Patrik Otradovský - přítomno 11 členů zastupitelstva.

16. Diskuze

17. Závěr
Starosta poděkoval a ukončil zasedání zastupitelstva.



Usneseníč. 3/2022/23
ze zasedání Zastupitelstva městvse Krucemburk

konaného dne 20.6. 2022

ZM schvaluje:
l. Upravený program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Josef Strašil

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Ing. Jiří Kohl
5. Provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338,

582 22 Přibyslav, 1C: 64259773, ve výši 56 tis. Kč, na každý jeden tisíc Kč, za součet
základního a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu
16.000,- Kč je to celkem 896.000,- Kč.
Pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření smlouvy mezi městysem Krucemburk a
Lesním družstvem obcí, o dalším členském vkladu.

6.2. Záměr prodeje části pozemku pare. č. 1443/1 v k. u. Krucemburk o výměře cca 60 m2.
Žadatel nechá na své náklady vypracovat GP.

6.3. Prodej pozemku parc. č. 226/3 o výměře 23 m2 v k. u. Staré Ransko odděleného
geometrickým plánem č. 278-103/2022 od pozemku pare. č. 226/1 v k.u.Staré Pansko
za cenu 80,- Kč/m2 panu P. J. (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Veškeré náklady
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

6.4. Koupi pozemku parc. č. 234/2 o výměře 20 m2 v k. u. Staré Pansko za cenu 80,- Kč/m2 od
pana P. J. (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Veškeré náklady spojené s koupí
pozemku hradí kupující.

7. Uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 5900004615 na pojištění veškerého majetku
městyse Krucemburk se společností Slavia pojišťovna a. s.. Revoluční 1/655, 110 00
Praha l, 1C: 60197501. Výše ročního pojistného u Dodatku č. 4 činí 81.057,- Kč. Celková
výše ročního pojistného za celou pojistnou smlouvu činí 173.944,- Kč.

8. Uzavření Dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2022 se
spolkem Perun Hluboká z. s, Mikuláše Střely 415, 582 66 Krucemburk, 1C: 26525631.
Předmětem dodatku je poskytnutí dotace na činnost spolku ve výši 15.300,- Kč.

9. Záměr vybudování dětského hřiště na pozemku pare. č. 193/2 parc. č. 97 v k. u. Staré
Pansko a úpravu prostranství kolem starého úřadu.

10. Záměr vybudování přístavby hasičské klubovny v Krucemburku a vyřízení stavebního
povolení.

12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026 dle přílohy k zápisu.
13.2. Rozpočtové opatření č. 6/2022, které je přílohou zápisu.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 2/2022/22.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č. 7/2022/69 -10/2022/72.
13.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2022, které schválila Rada městyse.

ZM zmocňuje:
5. Starostu obce k podpisu Smlouvy o dalším členském vkladu mezi městysem Krucemburk

a Lesním družstvem obcí.



ZM neschvaluje:
6.1. Prodej části pozemku pare. č. 577/1 v k. u. Krucemburk o výměře cca 180 m2.

ZM ukládá:
11. Starostovi pokračovat v přípravě projektu úsekového měření v Krucemburku na silnici

1/37.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Luboš Pleskačv. r. Josef Strašil v. r.

Zápis včetně usnesení má 8 stran.
Zapsala: Radka Rudolfova
V Krucemburku 22. 6. 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.

Vyvěšeno: V. V . ^LO /?

ÚŘADMĚSTYSEKRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13

58266 Krucemburk
'teL"569"698 710-1 ®

Sejmuto: /^ ^ ^0^^


