Zápis č. 1/2015/4
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod
Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny
Omluveni: Vít Janáček
Hosté: 7 občanů
Program: Pozvánka ze dne 30.1.2015. Program upraven a doplněn o nové body předložené
starostou.
Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:
10) Projednání žádosti o prodloužení kolaudačního termínu stavby na pozemku 1509/21
v lokalitě Vydrbalka
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2014
12) Zpráva o projektu stavby bioplynové stanice Krucemburk
Ostatní body se přečíslují
1) Schválení programu zasedání
ZM projednalo a schvaluje doplněný program jednání zastupitelstva ze dne 11.2.2015.
Schválilo 13 členů ZM
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Patrik Otradovský, Ing. František Kujan
Schválilo 13 členů ZM
Starosta jmenoval zapisovatelem jednání Tomáše Trávníčka
3) Zvolení návrhové komise
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kasal, Vilém Šešulka.
Schválilo 13 členů ZM
Na jednání se dostavil Jaroslav Dohnal celkem 14 členů ZM
4) Kontrola usnesení ze zasedání ZM ze dne 17.12.2014
Místostarosta přednesl usnesení z minulého zasedání ZM Krucemburk.
Pan Mgr. Jiří Havlíček podal výhradu k zápisu ZM č. 3/2014/3, bod. č. 27, že
v tomto bodě hlasoval proti.
Starosta namítl, že hlasování předcházelo vyjádření pana Mgr. Havlíčka o stavu projektu
bioplynové stanice a nikdo poté nehlasoval proti.
4.1.ZM bere na vědomí výhradu Mgr. Jiřího Havlíčka k zápisu č. 3/2014/3, bod č.27, že v
tomto bodě hlasoval proti.
Zastupitelstvo konstatuje, že ostatní body usnesení z minulého zasedání ZM byly splněny.
ZM bere na vědomí

5) Zprávy z jednání Rady městyse Krucemburk
Místostarosta přednesl zastupitelstvu zprávy ze zasedání RM.
ZM bere na vědomí
6) Projednání návrhu strategického plánu rozvoje městyse Krucemburk
Mgr. Jiří Havlíček a pan Jiří Zrzavý vznesli námitky k provedení Strategického plánu rozvoje
městyse Krucemburk.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Krucemburk pro
období 2015 – 2030.
Schválilo 10 členů ZM
4 členové ZM se zdrželi hlasování
7) Prodej pozemků
7.1
ZM projednalo žádost č.j. 350/2014/MK-896/14 a schvaluje prodej pozemku parc.č. 302/4,
ostatní plocha o výměře 101m2 v k.ú. Staré Ransko, žadateli Lesní družstvo obcí, Ronovská
338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 za cenu 40,-Kč/m2 . Pozemek vznikl rozdělením
parc.č. 302.
Schválilo 14 členů ZM
7.2
ZM projednalo a schvaluje prodej stav. parc. č. 1509/19 v k.ú. Krucemburk o výměře 797m2
za cenu 150,-Kč/m2, odprodej kanalizační a vodovodní přípojky v hodnotě 15000,-Kč a
5000,-Kč a odprodej pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,-Kč žadatelům A.S. a T.S.
bytem Chotěboř. Žádost vedená pod č.j. 24/2015/MK.
Schválilo 14 členů ZM
7.3
ZM projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. 413/18 v k.ú Hluboká o výměře 725m2 za
cenu 40,-Kč/m2 panu Z. H. bytem Krucemburk dle GP č.118-54/2014. Všechny další náklady
spojené s prodejem hradí kupující.
Schválilo 14 členů ZM
8) Směna pozemků parc.č. 413/17 a 413/16 v k.ú Hluboká
ZM projednalo a neschvaluje směnu pozemku parc. č. 413/17 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví
pana Z. H. bytem Krucemburk a pozemku parc. č. 413/16 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví
městyse Krucemburk. Obě parcely s výměrou 41m2.
Schválilo 14 členů ZM
9) Potvrzení rozhodnutí rady městyse o schválení Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č.
5900004615 s pojišťovnou Slavia
ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí Rady městyse o schválení Dodatku č.1 k pojistné
smlouvě č. 5900004615 s pojišťovnou Slavia.
Schválilo 14 členů ZM

10) Projednání žádosti o prodloužení kolaudačního termínu stavby na pozemku 1509/21
v lokalitě Vydrbalka
ZM projednalo žádost č.j.39/2015/MK a schvaluje J.P. a R.P. bytem Ždírec nad Doubravou
prodloužení termínu kolaudace rodinného domu, na parcele 1509/21 v lokalitě Vydrbalka do
30.9.2017.
Schválilo 11 členů ZM
3 členové ZM se zdrželi hlasování
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2014
ZM projednalo a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk
za rok 2014 bez výhrad. Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu.
Schválilo 14 členů ZM
12) Zpráva o projektu stavby bioplynové stanice Krucemburk
Starosta seznámil zastupitele městyse se současným stavem projektu stavby bioplynové
stanice Krucemburk. Zdůraznil potřebu předat vyřešení této věci advokátní kanceláři. Dále
požádal Mgr. Jiřího Havlíčka o podání bližších informací. Mgr. Jiří Havlíček konstatoval, že
pravomoc jednat v záležitostech stavby bioplynové stanice Krucemburk má Rada městyse
Krucemburk.
ZM bere na vědomí
13) Informace o průběhu staveb
13.1 Zametací vůz
Starosta informoval, že Krucemburk v lednu převzal zametací vůz, který bude používán
k údržbě komunikací.
13.2 Analýza rizik Krucemburk
V místech bývalé skládky u silnice na Košinov probíhá geofyzikální průzkum.
13.3 Sběrný dvůr
S otevřením sběrného dvoru se počítá v měsíci březnu 2015.
13.4 Dětské hřiště
Byla zpracována žádost o dotaci na dětské hřiště v areálu ZŠ Krucemburk.
Pan Jiří Zrzavý upozornil, že je vypracován projekt na dům s pečovatelskou službou, který by
měl stát na pozemku před budovou školy.
14) Různé:
14.1
Projednání žádosti č. 234/2014/MK pana N. bytem Krucemburk o uhrazení nákladů na
opravu plynového kotle po zatopení vodou z obecní splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo projednalo a pověřuje RM, aby rozhodla ve prospěch pana N., pokud pan N.
přinese doklad pouze na opravu plynového kotle.
Schválilo 14 členů ZM

14.2.
Zastupitelstvo pozastavuje Usnesení RM č. 2/2015/5 ze dne 28.1.2015, v bodě č. 6,
k žádosti vedené pod č.j. 191/2014 MK – 0001/15 z důvodu nejasností.
Schválilo 14 členů ZM
15) Diskuze
15.1.
Pan Jiří Zrzavý upozornil na to, že je potřeba, aby i v nepřítomnosti starosty a místostarosty
byly na úřadě k dispozici všechny dokumenty, na které má občan právo.
15.2
Starosta informoval o rozesílání pozvánek na ZM jak poštou tak současně elektronicky, s tím,
že budou pozvánky na ZM do budoucna posílány pouze elektronicky e-mailem a
prostřednictvím SMS zpráv.
15.3.
Pan Jan Valecký poukázal na špatný stav úřední desky.
15.4
Starosta informoval, že se termín dalšího zastupitelstva městyse bude konat dne 22.4.2015.

16) Závěr:

Usnesení ze zastupitelstva městyse Krucemburk ze dne 11.2.2015
č. 1/2015/4

ZM schvaluje:
1.

Doplněný program 4. zasedání

2.

Ověřovatele zápisu: Patrika Otradovského a Ing. Františka Kujana
Zapisovatele Tomáše Trávníčka

3.

Návrhovou komisi: Ing. Jiřího Kasala, Viléma Šešulku

6.

Strategický plán rozvoje městyse Krucemburk pro období 2015 – 2030.

7.1. Prodej pozemku parc.č. 302/4, ostatní plocha o výměře 101m2 v k.ú. Staré Ransko,
žadateli Lesní družstvo obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 za cenu
40,-Kč/m2 . Pozemek vznikl rozdělením parc.č. 302.
7.2. Prodej stav. parc. č. 1509/19 v k.ú. Krucemburk o výměře 797m2 za cenu 150,-Kč/m2,
odprodej kanalizačních a vodovodních přípojek v hodnotě 15000,-Kč a 5000,-Kč a
odprodej pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,-Kč žadatelům A.S. a T.S.
bytem Chotěboř. Žádost vedená pod č.j. 24/2015/MK.
7.3. Prodej pozemku parc.č. 413/18 v k.ú Hluboká o výměře 725m2 za cenu 40,-Kč/m2 panu
Z. H. bytem Krucemburk dle GP č.118-54/2014 s tím, že všechny další náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
10.

Prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na parcele 1509/21 v lokalitě
Vydrbalka J.P. a R.P. bytem Ždírec nad Doubravou do 30.9.2017. Žádost
č.j.39/2015/MK.

11.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2014 bez
výhrad.

14.2 Pozastavení Usnesení RM č. 2/2015/5 ze dne 28.1.2015, v bodě č. 6, k žádosti
vedené pod č.j. 191/2014 MK – 0001/15 z důvodu nejasností.
ZM neschvaluje:
8. Směnu pozemku parc. č. 413/17 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví pana Z. H. bytem
Krucemburk a pozemku parc. č. 413/16 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví městyse Krucemburk.
Obě parcely s výměrou 41m2.
ZM potvrzuje:
9. Rozhodnutí Rady městyse o schválení Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 5900004615
s pojišťovnou Slavia.

ZM pověřuje:
14.1. Radu městyse, aby rozhodla ve prospěch žádosti pana N. bytem Krucemburk, pokud
pan N. doloží daňový doklad za opravu plynového kotle.
ZM bere na vědomí:
4.

Kontrolu plnění usnesení ZM

4.1. Výhradu Mgr. Jiřího Havlíčka k zápisu č. 3/2014/3, bod č.27, že v tomto bodě hlasoval
proti.
5. Zprávy z Rady městyse
12. Zprávu starosty o současném stavu projektu bioplynové stanice a zdůraznění potřeby
předat vyřešení této věci advokátní kanceláři.
13. Informace o průběhu staveb
13.1. Zametací vůz
13.2. Analýza rizik Krucemburk
13.3. Sběrný dvůr
13.4. Dětské hřiště

Tomáš Trávníček v.r.
místostarosta

Mgr. Otto Kohout v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu

Patrik Otradovský v.r.

Zápis včetně usnesení má 6 stran
Zapsal: Tomáš Trávníček
V Krucemburku 16.2.2015

Ing. František Kujan v.r.

