
Zápis č. 4/2022/24 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 14.9. 2022

Přítomni: V 18.07 hodin bylo přítomno 9 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 3 hosté - občané městyse Krucemburk, Ing. Vít Dvorský (zástupce společnosti
Agroprojekt PSO s. r. o., Jarmila Nedbalova (ředitelka ZUS Chotěboř)

Omluven: Josef Strašil, Ing Jiří Kasal, Jiřina Válečka, Lukáš Dohnal, Roman Kopecký,

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

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

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

ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Dagmar Břeňová, Jan Válečky
návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Miroslav Zvolánek

Hlasování:
Pro: 9
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. 3i 17.07.1/13.

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



4. Zpráva o činnosti Rady městvse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 11/2022/73-
14/2022/76.

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

5. Kupní smlouva - Krucemburk - Zemědělská a. s. Krucemburk - Zemědělské družstvo Křížová
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městysem
Krucemburk a Zemědělskou a. s. Krucemburk, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ:60917962
a Zemědělským družstvem Křížová, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, 1C: 00122548 na
prodej a koupi pozemků uvedených v tabulce níže. Kupní smlouva je přílohou tohoto zápisu.

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18.30 hod. na zasedání ZM dostavil Martin Jonáš -
přítomno 10 členů zastupitelstva.
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Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

6. Koupě části pozemku pare. č. 409/1 v k. u. Staré Ransko
Starosta informoval zastupitele o připravované stavbě kanalizace ve Starém Ransku. Stavbou
kanalizace bude okrajově dotčen pozemek pare. č. 409/1 v k. u. Staré Ransko ve vlastnictví
Podílnických obcí lesního družstva obcí Přibyslav. Ředitel lesního družstva navrhuje prodej části
pozemku (cca 60 m2), parc. č. 409/1 do vlastnictví městyse Krucemburk. Představenstvo lesního
družstva obcí doporučilo podílnickým obcím schválit prodej pozemku.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje přípravu koupě pozemku pare. č. 409/1 v k. u.
Staré Ransko o výměře cca 60 m2 od podílnických obcí lesního družstva Přibyslav, které bude
předcházet nejprve vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku a vypracování
posudku na ocenění pozemku na náklady městyse Krucemburk.



Dále starosta zastupitele informoval, že Lesní družstvo obcí udělilo souhlas se stavbou
kanalizace Staré Pansko.

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

7. Dodatek č. 3J<j/eřejnoprávní smlouvě s městem Chotěboř - přestupky
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Dodatku č. l k veřejnoprávní
smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků s Městem Chotěboř, Trčků z Lípy
69, 583 Ol Chotěboř, 1C: 00267538. Předmětem dodatku je zvýšení příspěvku na 3.000,- Kč za
každý přestupek.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: l (Jan Válečky)
Zdržel se: O

8. Základní umělecká škola - opravy učeben a nákup vybavení
Pan starosta přivítal na zasedání ZM ředitelku ZUŠ Chotěboř paní Jarmilu Nedbalovou a požádal
ji, aby zastupitelům vysvětlila důvody požadovaných oprav učeben a nákup vybavení.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost ZUŠ Chotěboř č.j. 523/2022/MK a schvaluje opravu
tříd vZS Krucemburk využívaných pobočkou ZUS v Krucemburku ve výši 220.000,- Kč a nákup
vybavení do těchto tříd ve výši 90.000,- Kč. Na vybavení tříd bude se ZUŠ Chotěboř uzavřena
smlouva o pronájmu.

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

9. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Předsedkyně tng. Dagmar Břeňová seznámila zastupitele se zprávou z jednání finančního výboru
a předseda Zbyněk Holas seznámil zastupitele se zprávou zjednání kontrolního výboru. Zprávy
jsou přílohou tohoto zápisu.

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



10. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodafení městyse Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo a bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání hospodaření
za období l - 6/2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

11. Opravy a rekonstrukce v ZŠ Krucemburk
11.1. Starosta seznámil zastupitele s průběhem oprav kmenových učeben a učeben fyziky,
chemie a dílny vZŠ Krucemburk a vysvětlil zastupitelům problémy, které v průběhu oprav
vznikaly. V průběhu oprav se řešily problémy zejména v rozdílnosti hloubky podlah
vjednotlivých třídách, které musely být dorovnávány na stejnou úroveň s chodbou, řešily se
problémy s rozvodem vody a odpadů. Po celé škole byly provedeny nové rozvody připojení IT,
které bylo zastaralé a nevyhovující, náklady činily cca 500.000,- Kč. Z důvodu problémů při
rekonstrukci vznikly více a méně práce. Vícepráce na kmenových učebnách byly ve výši
905.980,43 Kč, méně práce na učebny fyziky, chemie a dílnu byly ve výši 48.369,58 Kč. Stavební
práce na kmenových učebnách na učebnách fyziky, chemie a dílny byly převzaty s vadami a
nedodělky, které se budou dále řešit. Dále starosta informoval zastupitele o problému
s vypsáním výběrového řízení na vybavení a pomůcky do učeben fyziky a chemie, kdy firma,
která dotaci pomáhá administrovat, prozatím nedodala zadávací dokumentaci a rozpočet.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o průběhu oprav a rekonstrukce kmenových
učeben v ZŠ Krucemburk a učeben fyziky, chemie a dílny a informace o problémech s přípravou
výběrového řízení na vybavení a pomůcky pro učebny fyziky, chemie a dílny.

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

11.2. Starosta informoval zastupitele o zastaralých a nevyhovující katedrách v opravených
třídách a o potřebě instalovat do tříd místo nevyhovujících žaluzií rolety. V průběhu oprav bylo
s instalací rolet počítáno a byly provedeny potřebné stavební úpravy pro jejich instalaci.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje uvolnit z rozpočtu městyse částku 300.000,- Kč
na nákup rolet a kateder do opravených kmenových učeben.

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



12. Rozpočtová opatření
Hospodářka městyse paní Radka Rudolfova zastupitelům vysvětlila jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 7/2022 a č. 8/2022.
12.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. ~J 1107.1,
které schválila Rada městyse.

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

12.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022, které je
přílohou zápisu.

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

13. Cyklostezka Krucemburk-Staré Ransko
Starosta informoval zastupitele o průběhu příprav výstavby cyklostezky Krucemburk - Staré
Pansko. Byla schválena dotace na l. etapu cyklostezky v úseku Krucemburk - Staré Ransko ve
výši 14.331.994,- Kč, na úhradu zbývajících nákladů bude nutné zahrnout finanční prostředky do
rozpočtu městyse v příštím roce. Na II. etapu, tj. propojení cyklostezky z ulice Za Parkem
s cyklostezkou do Zdířce nad Doubravou nebyla dotace získána a bude financována z rozpočtu
městyse.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje přípravu společné zadávací dokumentace na
etapu l. a etapu II. cyklostezky Krucemburk - Staré Ransko. Etapa II bude plně hrazena
z prostředků městyse a projekt se bude realizovat jako celek.

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

14. Komplexní Dozemkové úpravv - schválení návrhu nového uspořádání pozemků zapsaných na
listech vlastnictví č. 476, 3644, 3904 a 10001 v k. u. Krucemburk
Pan starosta přivítal na zasedání ZM Ing. Víta Dvorského, zástupce společnosti Agroprojekt PSO
s. r. o., který podrobně seznámil zastupitele s novým uspořádáním pozemků na listech
vlastnictví č. 476, 3644, 3904,10001 v k. u. Krucemburk a se změnou katastrální hranice.

14.1. Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. u. Krucemburk a k. u.
Hluboká u Krucemburku. Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. u.
Krucemburk a k. u. Staré Pansko. Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. u.
Krucemburk a k. u. Vojnův Městec.



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

14.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje návrh nového uspořádání pozemků
zapsaných na listech vlastnictví č. 476, 3644,3904 a 10001 v k. u. Krucemburk.

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

15. Čistění odpadních vod Staré Ransko
Starosta seznámil zastupitele se situací spojenou s čistírnou odpadních vod na Starém
Ransku a s písemnou komunikací mezi JUDr. Wachtlem (právní zástupce V. K.) a
JUDr. O. Málkem (právní zástupce městyse Krucemburk), která se týkala zvýšení měsíčního
poplatku za čištění odpadních vod ze současných 5.000,- Kč/měsíc na 50.000,- Kč/měsíc, městys
takové navýšení neakceptuje a požaduje předložit ke zvýšenému poplatku kalkulaci.
Zároveň V. K. prostřednictvím svého právního zástupce oznámil, že neumožní, aby plánovanou
stavbou kanalizace na Starém Ransku byly dotčeny jeho pozemky. V současné době
má městys uzavřenou smlouvou na čištění odpadních vod s původním majitelem firmou
BeHo spol. s r.o. s výpovědní dobou 2 roky. Dne 13. 9. 2022 městys obdržel od firmy BeHo spol.
s r. o. výpověď smlouvy.
Dále starosta informoval zastupitele, že vzniklou situaci ohledně vedení trasy kanalizace řešil
s projektantem Ing. Novotným, který přepracoval vedení trasy kanalizace tak, aby nezasahovala
na pozemky ve vlastnictví V. K..

Zastupitelstvo městyse projednalo a bere na vědomí informace o řešení situace, která je
spojená s čistírnou odpadních vod na Starém Ransku, písemnou komunikaci právních zástupců
V. K. a městyse Krucemburk. S V. K. budou probíhat další jednání ohledně výše poplatku za
čištění odpadních vod. Dále ZM bere na vědomí informace o přepracování trasy vedení
kanalizace na Starém Ransku.

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

16. Příprava a průběh akcí a projektů
Starosta informoval zastupitele o průběhu následujících akcí a projektů:

Parkovací plochy u ZŠ Krucemburk
Byly dokončena plochy na parkování za školou, byla zpevněna plocha mezi parkovací plochou a
vchodem do školní kuchyně. Dále byly dokončeny parkovací plochy před školou a pod školou u
ulice Školní.



Biocentrum Mlýnské rvbníky
Byla podána žádost na AOPK ČR Havlíčkův Brod o úpravu podmínek dotace, aby mohl být do
vodních nádrží vysazen amur a to z důvodu zarůstání vodních nádrží.

Komunikace v^p ru mys love zóně
V průmyslové zóně se dokončuje výstavba kanalizace. Začátkem příštího týdne budou probíhat
zatěžovací zkoušky. Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek se bude posuzovat, v jaké míře
bude nutné provádět sanaci. Návrh provádění sanace bude předložen projektantovi
k posouzení. Pokládka asfaltu je plánována na druhou polovinu října.

Hasičská zbrojnice
Oprava hasičské zbrojnice je před dokončením, vybudovaly se nové podlahy, omítky, osvětlení,
rozvody elektro, byla instalována nová vrata a nerezový mycí dřez na mytí hasičské výstroje.
Byla podána žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Krucemburk.

Kolaudace opravy komunikace v ulici Drahotín, chodníků v uliciillubpcká a Košinovská
Na opravu místní komunikace v ulici Drahotín a chodníku podél ulice Hlubocká byla dokončena
kolaudace, k dokončení kolaudace chodníku podél ulice Košinovská zbývá doložit geometrický
plán.

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

17. Různé
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 518/2022/MK a neschvaluje záměr prodeje
pozemku pare. č. 1481/37 v k.ú. Krucemburk.

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

18. Diskuze
Zastupitelka Ing. Dagmar Břeňová se na základě podnětu od občana Krucemburku dotázala na
možnost přemístění kontejneru na bioodpad z ulice Na Viničkách do ulice Nade Mlejnem.
Paní místostarostka odpověděla, že kontejnery se snaží umisťovat tak, aby neobtěžovaly občany
zápachem. Přemístění kontejneru by problém nebyl, ale problém je najít vhodné místo na jeho
umístění, aby se předešlo případným stížnostem, že zápach z kontejneru obtěžuje občany
bydlící v jeho blízkosti.

Dále se v rámci diskuze přihlásil o slovo zastupitel Miroslav Zvolánek a do zápisu žádá uvést
následující:



Zastupitel Miroslav Zvolánek pozval zastupitele na středu 19.10. 2022 v 8:00 k Okresnímu
soudu v Havlíčkově Brodě. Ve 2. patře, v místnosti 201 se bude konat soud s bývalým starostou
J. H., a Miroslavem Zvolánkem a A. P..
Dále pozval zastupitele na čtvrtek 6. 10. 2022 k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě. Zde se
bude v l. patře, v místnosti 100 konat soud s žalovaným P. S. a žalobcem Státním zástupcem,
pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odstavce l zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a
přečin výtržnictví podle § 358 odstavce l zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. K soudu je
zastupitel Miroslav Zvolánek zvaný jako svědek.

19. Závěr
Starosta městyse poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a ukončil
zasedání.



Usneseníč. 4/2022/24
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 14. 9. 2022

ZM schvaluje:
l. Program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Dagmar Břeňová, Jan Válečky

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Miroslav Zvolánek
5. Uzavření kupní smlouvy mezi městysem Krucemburk a Zemědělskou a. s. Krucemburk,

Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ:60917962 a Zemědělským družstvem Křížová,
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, 1C: 00122548 na prodej a koupi pozemků uvedených
v tabulce níže. Kupní smlouva je přílohou tohoto zápisu.
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6. Přípravu koupě pozemku pare. č. 409/1 v k. u. Staré Pansko o výměře cca 60 m2 od
podílnických obcí lesního družstva Přibyslav, které bude předcházet nejprve vypracování
geometrického plánu na oddělení pozemku a vypracování posudku na ocenění pozemku
na náklady městyse Krucemburk.

7. Uzavření Dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků s Městem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 Ol Chotěboř, 1C:00267538.
Předmětem dodatku je zvýšení příspěvku na 3.000,- Kč za každý přestupek.

8. Opravu tříd v ZŠ Krucemburk využívaných pobočkou ZUŠ v Krucemburku ve výši 220.000,-
Kč a nákup vybavení do těchto tříd ve výši 90.000,- Kč. Na vybavení tříd bude se ZUŠ
Chotěboř uzavřena smlouva o pronájmu.

11.2. Uvolnit z rozpočtu městyse částku 300.000,- Kč na nákup rolet a kateder do opravených
kmenových učeben v ZS Krucemburk.

12.2. Rozpočtové opatření č. 8/2022, které je přílohou zápisu.
13. Přípravu společné zadávací dokumentace na etapu l. a etapu II. cyklostezky Krucemburk -

Staré Pansko.Etapa II bude plně hrazena z prostředků městyse a projekt se bude
realizovat jako celek.

14.1. Změnu katastrální hranice mezi k. u. Krucemburk a k. u. Hluboká u Krucemburku.
Změnu katastrální hranice mezi k. u. Krucemburk a k. u. Staré Ransko.
Změnu katastrální hranice mezi k. u. Krucemburk a k. u. Vojnův Městec.

14.2. Návrh nového uspořádání pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 476,3644,3904 a
10001 v k. u. Krucemburk.



ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 3/2022/23.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č.11/2022/73-14/2022/76.
9. Zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru. Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
10. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk pracovníky Krajského

úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání hospodaření za období l - 6/2022 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

11.1. Informace o průběhu oprav a rekonstrukce kmenových učeben v ZS Krucemburk a učeben
fyziky, chemie a dílny a informace o problémech s přípravou výběrového řízení na
vybavení a pomůcky pro učebny fyziky, chemie a dílny.

12.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2022, které schválila Rada městyse.
15. Informace o řešení situace, která je spojená s čistírnou odpadních vod na Starém Ransku,

písemnou komunikaci právních zástupců V. K. a městyse Krucemburk.
S V. K. budou probíhat další jednání ohledně výše poplatku za čištění odpadních vod. Dále
ZM bere na vědomí informace o přepracování trasy vedení kanalizace na Starém Ransku.

16. Informace o následujících akcích a projektech:
Parkovací plochy u ZS Krucemburk
Byly dokončena plochy na parkování za školou, byla zpevněna plocha mezi parkovací
plochou a vchodem do školní kuchyně. Dále byly dokončeny parkovací plochy před školou
a pod školou u ulice Školní.
Biocentrum Mlýnské rybníky
Byla podána žádost na AOPK ČR Havlíčkův Brod o úpravu podmínek dotace, aby mohl být
do vodních nádrží vysazen amur a to z důvodu zarůstání vodních nádrží.
Komunikace v průmyslové zóně
V průmyslové zóně se dokončuje výstavba kanalizace. Začátkem příštího týdne budou
probíhat zatěžovací zkoušky. Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek se bude
posuzovat, v jaké míře bude nutné provádět sanaci. Návrh provádění sanace bude
předložen projektantovi k posouzení. Pokládka asfaltuje plánována na druhou polovinu
října.
Hasičská zbrojnice
Oprava hasičské zbrojnice je před dokončením, vybudovaly se nové podlahy, omítky,
osvětlení, rozvody elektro, byla instalována nová vrata a nerezový mycí dřez na mytí
hasičské výstroje. Byla podána žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH
Krucemburk.
Kolaudace opravy komunikace v ulici Drahotín, chodníků v ulici Hlubocká a Košinovská
Na opravu místní komunikace v ulici Drahotín a chodníku podél ulice Hlubocká byla
dokončena kolaudace, k dokončení kolaudace chodníku podél ulice Košinovská zbývá
doložit geometrický plán.



ZM neschvaluje:
17. Záměr prodeje pozemku pare. č. 1481/37 v k.ú. Krucemburk.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Dagmar Břeňová v. r. Jan Válečky v. r.

Zápis včetně usnesení má 11 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
V Krucemburku 16. 9. 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: ^. 9- ^^^
ÚŘADMĚSTYSEKRUCEMBURK

.Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Kmcemburk
tel.: 569 698 710-1 G)
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