Zápis č.7/2015/10
ze zasedání zastupitelstva městyse Krucemburk
konaného dne 16.12.2015

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod
Přítomno: 13 členů ZM dle prezenční listiny
Hosté: 14 občanů
Program: pozvánka ze dne 8.12.2015
Starosta navrhnul upravit program. Za bod 15. Přidat bod č.:
16. Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č.5900004615 s pojišťovnou Slavia
Ostatní body se přečíslují.
Starosta navrhnul změnu názvu bodu č.18 na:
Informace o průběhu staveb a projektech

1. Schválení programu zasedání
ZM projednalo a schvaluje upravený program jednání ZM Krucemburk.
Pro - 13
Proti
Zdrž. Se
Na jednání se dostavil Jan Valecký - 14 členů ZM
2. Zvolení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
ZM projednalo a schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kasal, Patrik Otradovský
Pro- 14
Proti
Zdrž. Se
Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Jiřinu Valeckou.
3. Zvolení návrhové komise
ZM projednalo a schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Jaroslav Dohnal
Pro - 14
Proti
Zdrž. Se
4. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM konaného dne 4.11.2015
Místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání ZM Krucemburk.
Probíhá zpracování smluv a GP u bodů 6.1., 6.2., 7.3, 7.5. (ZM č. 6/2015/9)
ZM konstatuje, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.
ZM bere na vědomí
Na jednání se dostavil Michal Votava – 15 členů ZM
5. Zpráva o činnosti rady městyse
Zastupitelům byly předloženy zápisy ze zasedání rady městyse.
ZM bere na vědomí

6. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2015
ZM projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za období od
1.1.2015 – 31.10. 2015, který byl proveden Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM Bere na vědomí
7. Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
ZM projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Krucemburk č. 2/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší OZV městyse Krucemburk č.1/2012 ze dne 12.12.2012.
Pro - 15
Proti
Zdrž. Se
8. Změna usnesení ZM ze dne 9.9.2015 č.5/2015/8, bod 6.9
ZM projednalo a schvaluje změnu usnesení ze dne 9.9.2015, č.5/2015/8, bod 6.9 takto:
ZM projednalo a schvaluje koupi pozemku parc. č. 1408/17 v k.ú. Krucemburk dle GP č.6470235/2015 o výměře 376m2 za cenu 80Kč/m2 od společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová
společnost, IČO 60917962, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk. GP přílohou.
Pro - 15
Proti
Zdrž. Se
9. Zpráva z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Jiří Havlíček přednesl zprávu z jednání finančního výboru č.7/2015
ze dne 14.12.2015.
Finanční výbor návrh rozpočtu schvaluje a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet pro rok 2016.
Přes doporučení finančního výboru Mgr. Jiří Havlíček namítá, že návrh rozpočtu je v rozporu se
zákonem 250/2000 Sb., § 4 odst.5.
Starosta a hospodářka vysvětlují, že návrh rozpočtu tak jak je navržen, je v souladu se zákonem.
ZM bere na vědomí
10. Rozpočtové opatření č.10/2015
ZM projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.10/2015, které je přílohou zápisu.
Mgr. Jiří Havlíček žádá o písemné stanovisko k položce 4116 - dotace „Analýza rizik TKO
Krucemburk“.
Pro - 13
Proti
Zdrž. Se – 2 (Mgr. Jiří Havlíček, Ing. František Kujan)
11. Rozpočet na rok 2016
V rozpravě k rozpočtu vystoupili:
Mgr. Jiří Havlíček s dotazem, zda je potřebná velkoobjemová cisterna pro SDH.
Jan Hülle , který vysvětlil požadavky Spartaku Staré Ransko na opravu a dobudování sportoviště na
Starém Ransku.
Ing. Jiří Kasal nevidí v rozpočtu položku na výkup pozemků pro stavební parcely a vybudování
bytové zóny. Tato položka by měla být pro městys prioritou.
Starosta vysvětlil, že na výkup pozemků pro stavební parcely budou použity finanční prostředky
z přebytku roku 2015.

Ing. František Kujan navrhuje rozpočet vyvěšovat na větším formátu z důvodů lepší čitelnosti pro
starší občany.
Zastupitelstvo městyse Krucemburk projednalo návrh rozpočtu na rok 2016.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2016 dle přílohy č.1. jako schodkový.
Schodek ve výši 5 653 200,- Kč bude financován z přebytku minulých let.
Pro- 13
Proti
Zdrž. Se- 2 (Mgr. Jiří Havlíček, Ing. František Kujan)
12. Pověření rady k rozpočtovému opatření
Zastupitelstvo městyse Krucemburk zmocňuje Radu městyse Krucemburk ke schválení
rozpočtového opatření č.11/2015 ke dni 31.12.2015.
Pro- 15
Proti
Zdrž. Se
Z jednání odchází Ing. Dagmar Břeňová – přítomno 14 členů ZM
13. Doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Krucemburk
ZM projednalo návrh Strategického plánu rozvoje městyse Krucemburk pro období 2015-2030.
Ing. Kujan se táže, kdo je zpracovatelem a předkladatelem strategického plánu? V plánu se objevují
zásadní chyby, které je nutno opravit. Ing. Kujan nabízí pomoc při zpracování oblasti vodovodů a
kanalizací.
Starosta vysvětlil, že schválený strategický plán je třeba k čerpání dotací a navrhuje plán schválit,
aby bylo možno zažádat o dotaci do 15.1.2016 s tím, že bude plán opraven a na příštím jednání
zastupitelstva schválen.
Návrh usnesení:
ZM projednalo a schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje městyse Krucemburk pro období
2015-2030 .
Pro- 4(Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Jan Valecký, Patrik Otradovský) Proti Zdrž. Se- 10
Usnesení nebylo přijato
Zastupitelé se dohodli, že se sejdou na jednání 13.1.2016, kde schválí opravený Strategický plán.
Starosta požádal zastupitele o aktivní účast při opravě Strategického plánu.
14. Prodloužení doby kolaudace stavby rodinného domu v ulici Větrná, č. parc. 1509/18
ZM projednalo žádost č.j. 135/2012MK o prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu
na parcele 1509/18 v k.ú. Krucemburk, ulice Větrná. ZM schvaluje prodloužení termínu dokončení
stavby rodinného domu na parcele 1509/18 v k.ú. Krucemburk do 31.12.2016. Žadatel J. a M.
Janáčkovi , Krucemburk.
Pro- 14
Proti
Zdrž. Se
15. Termíny jednání zastupitelstva městyse Krucemburk pro rok 2016
ZM schvaluje termíny zasedání zastupitelstva městyse pro rok 2016: 13.1., 17.2., 20.4., 29.6., 7.9.,
2.11., 14.12.
Pro- 14
Proti
Zdrž. Se

16. Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č.5900004615 s pojišťovnou Slavia
ZM projednalo návrh dodatku č.2 a schvaluje Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 5900004615
s pojišťovnou Slavia.
Pro- 14
Proti
Zdrž. Se
17. Zpráva o průběhu a přípravě akcí na rok 2016
Starosta seznámil zastupitele s průběhem a přípravou projektů a akcí na rok 2016
17.1.
Příprava projektu výstavby hasičské zbrojnice v areálu bývalých sběrných surovin
ZM projednalo a schvaluje v rámci přípravy projektu výstavby hasičské zbrojnice na pozemku č.
st. 105 v k.ú. Krucemburk provedení inženýrsko - geologického průzkumu pro založení stavby
plánované hasičské zbrojnice a pověřuje starostu zadáním průzkumu.
Pro - 14 Proti
Zdrž. Se
17.2.
Pořízení cisternové stříkačky pro SDH Krucemburk
ZM projednalo a schvaluje přípravu projektu “Pořízení cisternové stříkačky pro SDH
Krucemburk“ z dotace IROP.
Pro - 13 Proti
Zdrž. Se- 1 (Ing. František Kujan)
17.3.
Rekonstrukce schodiště u kostela sv. Mikuláše
ZM projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci schodiště u kostela sv.
Mikuláše a s tím související výdaje na přípravu (projekt atd.). Žádost bude podána na MMR,
podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.
Pro - 14 Proti
Zdrž. Se
17.4.
Zateplení bytovky č.p. 193, 345
ZM projednalo a schvaluje přípravu akce zateplení bytového domu č.p. 193,345, konkrétně
aktualizaci, případně zpracování energetického auditu a aktualizaci stavebního projektu
k žádosti o dotaci.
Pro - 14 Proti
Zdrž. Se
17.5.
-

Další připravované projeky:
Výstavba dětského hřiště
Vypracování územní studie veřejných prostranství
Přístavba kabin Spartaku Staré Ransko, vrt na zavlažování
Osvětlení cyklostezky Krucemburk – Ždírec nad Doubravou
Výměna krytiny na budově ZŠ
Rekonstrukce odpadů ZŠ Krucemburk
Zabezpečení budov ZŠ, MŠ
Oprava komunikací
Doplnění dopravního značení
Příprava stavebních parcel
Příprava chodníku na Staré Ransko
Rozšíření splaškové kanalizace v ulici Na Liškově k myslivecké klubovně
Likvidace chemické ČOV
Oprava budovy kina

ZM bere na vědomí
18. Informace o průběhu staveb a projektech
Zastupitelé byli informování o:
- průběhu projektu Analýza rizik TKO Krucemburk
- průběhu projektu Analýza rizik povrchových a podzemních vod na Starém Ransku
- rozšíření využití zametacího vozu na zimní údržbu
- rozsudku soudu k akci pokácených stromů u silnice I/37
- průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krucemburk
ZM bere na vědomí
19. Různé
19.1.
Dokončení akce Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 Krucemburk - I. a II. etapa
ZM ukládá místostarostovi dokončit akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37
Krucemburk - I. a II. etapa, v souladu s podmínkami pro přidělení dotace.
Pro- 12 Proti Zdrž. Se- 2 (Mgr. Jiří Havlíček, Ing. František Kujan)
19.2. Strategický plán
ZM ukládá starostovi a místostarostovi dopracovat strategický plán rozvoje městyse
Krucemburk do 13.1.2016.
Pro– 14 Proti Zdrž.Se
20. Diskuze
20.1. Generel chráněného území pro akumulaci vod
Starosta informoval o jednání, které proběhlo na Ministerstvu zemědělství. Z návrhu Povodí Labe
vzešel návrh zařadit rybník Řeka do Generelu chráněných území pro akumulaci vod, konkrétně
rozšíření rybníka pro účely vodní nádrže na pitnou vodu. Stanovisko starosty k tomuto zařazení,
vyjádřené na ministerstvu zemědělství, bylo negativní.
20.2. Nesouhlas pana Zdeňka Holomka s rozhodnutím zastupitelstva, kterým bylo povoleno
uzavření věcného břemene na přesah střechy č.p.12., Staré Ransko
V diskuzi vystoupil Mgr. Miroslav Holomek, který vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím ZM o
uzavření věcného břemene na přesah střechy a štítové římsy č.p. 12, Staré Ransko. Poukazuje na to,
že pan Vrba, vlastník nemovitosti č.p. 12 na Starém Ransku, nemá k rekonstrukci a přestavbě
žádné stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí.
Dále v diskuzi vystoupila paní Machová, která taktéž vyjádřila svůj nesouhlas s rozhodnutím ZM o
uzavření věcného břemene na přesah střechy č.p. 12, Staré Ransko.

-

Pan Novosad upozornil na nevhodné stání automobilů na obecním pozemku, které brání
výhledu při výjezdu z křižovatky od Starého Ranska směrem na Ždírec n. D. Žádá starostu, aby
zjednal nápravu.

21. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem klidné svátky a ukončil zasedání.

Usnesení č. 7/2015/10
ze zasedání zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne16.12.2015
ZM schvaluje:
1.
Upravený program jednání ZM Krucemburk
2.
Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kasal, Patrik Otradovský
3.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Jaroslav Dohnal
7.
Obecně závaznou vyhlášku městyse Krucemburk č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se zrušuje OZV městyse Krucemburk č.1/2012 ze dne 12.12.2012.
8.
Změnu usnesení ze dne 9.9.2015, č.5/2015/8, bod 6.9 takto:
Koupi pozemku parc. č. 1408/17 v k.ú. Krucemburk dle GP č. 647-0235/2015 o výměře
376m2 za cenu 80Kč/m2 od společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost,
IČO 60917962, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk. GP přílohou.
10.
Rozpočtové opatření č.10/2015
11.
Rozpočet pro rok 2016 dle přílohy č.1. jako schodkový.
Schodek ve výši 5 653 200,- Kč bude financován z přebytku minulých let.
14.
ZM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby rodinného domu na parcele 1509/18
v k.ú. Krucemburk do 31.12.2016. Žadatel J. a M. Janáčkovi, Krucemburk.
15.
Termíny zasedání zastupitelstva městyse pro rok 2016: 13.1., 17.2., 20.4., 29.6., 7.9., 2.11.,
14.12.
16.
Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 5900004615 s pojišťovnou Slavia.
17.1. V rámci přípravy projektu výstavby hasičské zbrojnice na pozemku č. st. 105 v k.ú.
Krucemburk provedení inženýrsko - geologického průzkumu pro založení stavby plánované
hasičské zbrojnice a pověřuje starostu zadáním průzkumu.
17.2. Přípravu projektu “Pořízení cisternové stříkačky pro SDH Krucemburk“ z dotace IROP.
17.3. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci schodiště u kostela sv. Mikuláše a s tím související
výdaje na přípravu (projekt atd.). Žádost bude podána na MMR, podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci.
17.4. Přípravu akce zateplení bytového domu č.p. 193,345, konkrétně aktualizaci, případně
zpracování energetického auditu a aktualizaci stavebního projektu k žádosti o dotaci.

ZM bere na vědomí
4.
Kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 4.11.2015
5.
Zápisy ze zasedání rady městyse.
6.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za období od 1.1.2015 –
31.10. 2015, který byl proveden Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
9.
Zprávu z finančního výboru
17.5. Další připravované projekty
18.
Informaci o průběhu staveb a projektech o:
- průběhu projektu Analýza rizik TKO Krucemburk
- průběhu projektu Analýza rizik povrchových a podzemních vod na Starém Ransku
- rozšíření využití zametacího vozu na zimní údržbu

- rozsudku soudu pokácených stromů u silnice I/37
- průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krucemburk

ZM zmocňuje:
12.
Radu městyse Krucemburk ke schválení rozpočtového opatření č.11/2015 ke dni 31.12.2015.

ZM ukládá:
19.1. Místostarostovi dokončit akci „ Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 Krucemburk I.a II.
Etapa, v souladu s podmínkami pro přidělení dotace.
19.2. Starostovi a místostarostovi dopracovat strategický plán rozvoje městyse Krucemburk do
13.1.2016

Tomáš Trávníček

Mgr. Otto Kohout

místostarosta

starosta
Ověřovatelé zápisu

Ing. Jiří Kasal

Patrik Otradovský

Zápis včetně usnesení má 7 stran + přílohy
Zapsala: Jiřina Valecká
V Krucemburku 18.12.2015
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: 22.12.2015

Sejmuto:

