
Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 
 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno:  15  členů ZM dle presenční listiny Hosté:  9 občanů  Program: Pozvánka ze dne 27.10.2015. Starosta navrhnul doplnit body programu: Za bod 7.5. se vkládá bod: 7.6 Žádost o prodej pozemku 42/1 v k.ú. Krucemburk Za bod 7.6. se vkládá bod: 8. Zpráva z jednání finančního výboru městyse Krucemburk Za bod 14. se vkládá bod: 15. Zpráva z jednání kontrolního výboru   Ostatní body se přečíslují. Pro 15 členů ZM  Mgr. Jiří Havlíček navrhnul doplnit program dalším bodem, který se zařadí za bod 15 Příprava plánovaných akcí na rok 2016-2018 Pro 7 členů ZM - Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, Jaroslav Dohnal, Ing. Jiří Kasal,    Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Ing. František Kujan Proti 8 členů ZM Tento bod nebyl zařazen do programu ZM  1) Schválení upraveného programu zasedání      ZM projednalo a schválilo upravený program jednání ZM Krucemburk.      Pro 15 členů ZM   2) Zvolení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele      ZM projednalo a schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Dagmar Břeňová, Vilém Šešulka      Pro 8 členů ZM      7 členů ZM se zdrželo hlasování - Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, Jaroslav Dohnal, Ing. Jiří Kasal,                  Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Ing. František Kujan      Zapisovatelem jednání starosta jmenoval paní Jiřinu Valeckou  3) Zvolení návrhové komise      ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jan Valecký, Michal Votava      Pro 15 členů ZM  4) Kontrola usnesení ze zasedání ZM ze dne 9.9.2015      Místostarosta přednesl usnesení z minulého zasedání ZM Krucemburk.      Zastupitelstvo konstatuje, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.      Ostatní body 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 a 6.9 trvají, připravují se smlouvy.        ZM bere na vědomí   



5)  Zprávy z rady městyse       ZM bylo seznámeno se zápisy z posledních zasedání RM.       ZM bere na vědomí   6) Žádost o přehodnocení stanoviska přesahu střechy u objektu č.p. 12, Staré Ransko ZM obdrželo nové podklady k projednání žádosti č.j. 191/2014MK o přehodnocení stanoviska k přesahu střešní konstrukce u objektu č.p.12, Staré Ransko.  6.1. Smlouva o věcném břemeni ZM projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni k části pozemku parc.č. 444/1 v k.ú. Staré Ransko, která bude v případě potřeby upřesněna geometrickým plánem. Předmětem věcného břemene je stávající přesah střešní konstrukce a štítové římsy u objektu č.p. 12, Staré Ransko. Uzavření záměru o zřízení věcného břemene bude zveřejněno na úřední desce. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Žadatelé: V.V., Staré Ransko, a Z.V.,  Praha.          Pro 14 členů ZM        Proti 1 člen ZM  6.2. Souhlas s provedením stavby ZM projednalo a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o právu provést stavbu k přesahu stávající střešní konstrukce a štítové římsy u objektu č.p. 12, Staré Ransko. Smlouva o právu provést stavbu bude podepsána po zápsání věcného břemene do katastru nemovitostí. Žadatelé: V. V., Staré Ransko a Z. V., Praha.  Pro 13 členů ZM  Proti 1 člen ZM  1 člen ZM se zdržel hlasování  7) Prodej pozemků        7.1.Prodej pozemku parc.č. 1509/5 v k.ú. Krucemburk ZM projednalo žádosti vedené pod č.j. 356/2015MK a č.j. 388/2015MK o koupi parcely 1509/5 v k.ú. Krucemburk, výměra 841m2. ZM projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. 1509/5 o výměře 841 m2  v k.ú. Krucemburk za cenu 150,- Kč/m2, odprodej kanalizační a vodovodní přípojky v hodnotě 15000,- Kč a 5000,- Kč, odprodej pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,- Kč žadatelům v následujícím pořadí: 1.  J.M. a J. M.,  Krucemburk 2. M. P.,  Ždírec nad Doubravou a M.J.,Chrudim.  Pokud žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne schválení prodeje v zastupitelstvu městyse, souhlasí zastupitelstvo s prodejem pozemku žadateli dalšímu v pořadí.  Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Pro 15 členů ZM 
 

       7.2.Prodej pozemku parc.č. 1509/6 v k.ú. Krucemburk ZM projednalo žádosti vedené pod č.j. 362/2015MK a č.j. 389/2015MK o koupi parcely 1509/6 v k.ú. Krucemburk, výměra 806m2. Žádost pod č.j. 357/2015MK byla žadatelem zrušena. 



ZM projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. 1509/6 o výměře 806 m2 v k.ú. Krucemburk za cenu 150,- Kč/m2, odprodej kanalizační a vodovodní přípojky v hodnotě 15000,- Kč a 5000,- Kč, odprodej pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,- Kč žadatelům v následujícím pořadí: 1. L. K., Krucemburk  2. M. P., Ždírec nad Doubravou a M.J. Chrudim. Pokud žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne schválení prodeje v zastupitelstvu městyse, souhlasí zastupitelstvo s prodejem pozemku žadateli dalšímu v pořadí. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Pro 15 členů ZM 
 
 

      7.3. Prodej pozemků parc. Č. 48/8 a parc.č. st. 118, oba v k.ú. Hluboká  ZM projednalo žádost č.j. 624/2013/MK-1264/13  a schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. Č. st. 118 o výměře 55 m2 a parc. Č. 48/8 o výměře 30 m2, oba v k.ú. Hluboká, dle zpracovaného geometrického plánu č. 121-45/2015 ze dne 4.6.2015 za cenu 40Kč/m2, pod podmínkou zřízení věcného břemene zřizování a provozování vedení zatrubněné vodoteče, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním vedení zatrubněné vodoteče k těmto pozemkům. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků a zřízením věcného břemene hradí kupující. Žadatel M. K., Krucemburk, je seznámen se stavem nemovitosti a je si vědom, že je nemovitost vedena v povodňovém plánu městyse Krucemburk jako ohrožený objekt. Pro 15 členů ZM       7.4. Prodej pozemku parc. Č. 1408/16 v k.ú. Krucemburk  ZM projednalo žádost č.j. 348/2015MK a schvaluje prodej pozemku parc.č. 1408/16 o celkové výměře 4m2 (odděleného z pozemku 1408/6) v k.ú. Krucemburk dle GP č.647-0235/2015 (přílohou tohoto usnesení) za cenu 80Kč/m2 společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, IČO 60917962, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Pro 15 členů ZM  
      7.5. Prodej pozemku parc.č. 1022/4 v k.ú. Krucemburk       ZM projednalo žádost č.j. 345/2015/MK a schvaluje prodej pozemku KN parc.č. 1022/4 v k.ú.        Krucemburk o výměře 29 m2 za cenu 40 Kč/m2 . Žadatel P. V., Krucemburk. Veškeré náklady         spojené s převodem hradí kupující.       Pro 14 členů ZM       Proti 1 člen ZM 

       7.6. Prodej pozemku parc. č. 42/1 v k.ú. Krucemburk ZM projednalo žádost č.j. 407/2015MK a neschvaluje prodej pozemku p.č. 42/1 v k.ú. Krucemburk o výměře 119 m2. Žadatel: J. J., Krucemburk.  Pro 15 členů ZM 



8) Zpráva z jednání finančního výboru městyse Krucemburk          Mgr. Jiří Havlíček přednesl zprávu z jednání finančního výboru, která je přílohou tohoto                       zápisu.          ZM bere na vědomí  9) Rozpočtové opatření č.7 ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí Rady a schvaluje Rozpočtového opatření č. 7, které je přílohou tohoto zápisu.          Pro 15 členů ZM  10) Rozpočtové opatření č.8 ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí Rady a schvaluje Rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou tohoto zápisu.          Pro 15 členů ZM  11) Rozpočtové opatření č.9 ZM projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou tohoto zápisu. Pro 13 členů ZM 2 členové ZM se zdrželi hlasování  12) Žádost římskokatolické farnosti Krucemburk o dotaci na obnovu zastřešení kostela sv. Mikuláše        ZM projednalo žádost č.j. 396/2015MK a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace          Římskokatolické farnosti Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, na         IV.etapu Obnovy zastřešení lodě kostela sv. Mikuláše v Krucemburku v celkové výši        93 000,-Kč, což je 10% z celkové ceny opravy. Smlouva je přílohou zápisu.          Pro 15 členů ZM  13) Žádost římskokatolické farnosti Krucemburk o dotaci na dofinancování obnovy zastřešení kostela sv. Mikuláše         ZM projednalo žádost č.j. 395/2015MK a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace         Římskokatolické farnosti Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, na          IV.etapu Obnovy zastřešení lodě kostela sv. Mikuláše v Krucemburku v celkové výši 107 000,-         Kč.                  Pro 7 členů ZM - Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, Jaroslav Dohnal, Ing. Jiří Kasal,                         Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Ing. František Kujan         Proti 8 členů ZM           14) Smlouva o spolupráci mezi obcemi Krucemburk a Vojnův Městec na zabezpečení pečovatelské služby         ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Krucemburk a Vojnův Městec          na zabezpečení pečovatelské služby pro občany Městyse Vojnův Městec. Smlouva je přílohou         zápisu.         Pro 13 členů ZM         2 členové ZM se zdrželi hlasování 



  15) Zpráva z jednání kontrolního výboru městyse Krucemburk Jiří Zrzavý přečetl zprávu z jednání finančního výboru, která je přílohou tohoto zápisu. ZM bere na vědomí  Jiří Zrzavý navrhnul zasílat Usnesení Rady městyse Krucemburk členům kontrolního výboru. Starosta informoval zastupitele o nutnosti anonymizace osobních údajů v souvislosti se  zákonem o ochraně osobních údajů.   15.1 Zasílání usnesení  členům kontrolního výboru ZM projednalo a schvaluje zasílání anonymizovaných Usnesení RM Krucemburk členům kontrolního výboru.           Pro 15 členů ZM    15.2. Parafování listů zápisu ze zasedání ZM            Dále Jiří Zrzavý navrhnul, aby ověřovatelé parafovali všechny listy zápisu ZM Krucemburk             včetně usnesení.            ZM projednalo a neschvaluje parafovat všechny listy zápisu ZM včetně usnesení.              Pro 8 členů ZM            Proti 7 členů ZM - Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, Jaroslav Dohnal, Ing. Jiří Kasal,          Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Ing. František Kujan             16) Informace o průběhu staveb a projektech  Zastupitelé byli informováni o:  - pokračujícím šetření vnějších hranic pozemkových úprav, které budou probíhat 23., 27. a 30. 11. 2015 - pokračování projektu Analýza rizik TKO Krucemburk - pokračování projektu Analýza rizik povrchový ch a podzemních vod na Starém Ransku - výsledku analýzy těžkých kovů v areálu bývalé chemické ČOV - dokončené instalaci veřejného osvětlení v ulici Větrná - tvorbě nových webových stránek městyse - opakovaně provedené deratizaci místní kanalizace - opravě dynamického zpomalovacího semaforu - provedené opravě zábradlí u mlýna - opravě ucpané kanalizace a škarpy v ulici Drahotín, Školní - opravě topení v domě s pečovatelskou službou - opravě fasády zahradního domku v areálu MŠ - změnách ve sběrném dvoře ZM bere na vědomí     



17) Různé  Ing. Jiří Kasal otevřel znovu otázku projednaného bodu č.13 a vysvětlil zastupitelům, jakým způsobem je financována Římskokatolická farnost v Krucemburku a oprava kostela sv. Mikuláše. Diskutovalo se o vzájemné komunikaci a důvěře mezi zastupiteli. Starosta navrhnul revokaci usnesení bodu č. 13).           17.1.Revokace bodu č.13        ZM projednalo a ruší usnesení bodu č. 13)        Pro 15 členů ZM           17.2. Smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Krucemburk          ZM projednalo a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti          Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, na IV.etapu Obnovy zastřešení           lodě kostela sv. Mikuláše v Krucemburku v celkové výši 107 000,-Kč. Smlouva je přílohou          zápisu.          Pro 15 členů ZM   18) Diskuze         Starosta informoval zastupitele o připravovaném rozpočtu a vyzval je, aby do termínu           16.11.2015 předkládali návrhy do rozpočtu na rok 2016.  Ing. František Kujan navrhnul svolat pracovní schůzku k připravovanému rozpočtu. Starosta navrhnul termín 25.11.2015 v 18.00 hod.   19) Závěr Starosta poděkoval zastupitelům a hostům za účast na jednání zastupitelstva.                   



Usnesení č. 6/2015/9 Ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015    ZM schvaluje: 1.       Upravený program jednání ZM Krucemburk 2.       Ověřovatele zápisu ve složení Dagmar Břeňová, Vilém Šešulka 3.       Návrhovou komisi ve složení: Jan Valecký, Michal Votava 6.1.  Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 444/1 v k.ú. Staré   Ransko, která bude v případě potřeby upřesněna geometrickým plánem. Předmětem věcného břemene  je stávající přesah střešní konstrukce a štítové římsy u objektu č.p. 12, Staré Ransko. Uzavření záměru o zřízení věcného břemene bude zveřejněno na úřední desce. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Žadatelé: V. V., Staré Ransko a Z. V., Praha. 6.2.  Uzavření příslušné smlouvy o právu provést stavbu k přesahu stávající střešní konstrukce a          štítové římsy u objektu č.p. 12, Staré Ransko. Smlouva o právu provést stavbu bude podepsána po zápsání věcného břemene do katastru nemovitostí. Žadatelé: V. V., Staré Ransko  a Z. V., Praha. 7.1.  Prodej pozemku parc.č. 1509/5 o výměře 841 m2  v k.ú. Krucemburk za cenu 150,- Kč/m2,      odprodej kanalizační a vodovodní přípojky v hodnotě 15000,- Kč a 5000,- Kč, odprodej pilíře     na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,- Kč žadatelům v následujícím pořadí:          1.  J.M. a J. M., Krucemburk           2. M. P., Ždírec nad Doubravou a M.J, Chrudim.            Pokud žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne schválení prodeje                 v zastupitelstvu městyse, souhlasí zastupitelstvo s prodejem pozemku žadateli dalšímu               v pořadí. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 7.2.  Prodej pozemku parc.č. 1509/6 o výměře 806 m2 v k.ú. Krucemburk za cenu 150,- Kč/m2,                odprodej kanalizační a vodovodní přípojky v hodnotě 15000,- Kč a 5000,- Kč, odprodej pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4680,- Kč žadatelům v následujícím pořadí: 1. L. K., Krucemburk  2. M. P., Ždírec nad Doubravou a M.J, Chrudim. Pokud žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne schválení prodeje v zastupitelstvu městyse, souhlasí zastupitelstvo s prodejem pozemku žadateli dalšímu v pořadí. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 7.3.  Smlouvu o prodeji pozemků parc. Č. st. 118 o výměře 55 m2 a parc. Č. 48/8 o výměře 30 m2, oba v k.ú. Hluboká, dle zpracovaného geometrického plánu č. 121-45/2015 ze dne 4.6.2015 za cenu 40Kč/m2, pod podmínkou zřízení věcného břemene zřizování a provozování vedení zatrubněné vodoteče, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním vedení zatrubněné vodoteče k těmto pozemkům. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků a zřízením věcného břemene hradí kupující. Žadatel M. K. Krucemburk, je seznámen se stavem nemovitosti a je si vědom, že je nemovitost vedena v povodňovém plánu městyse Krucemburk jako ohrožený objekt.    



 7.4.  Prodej pozemku parc.č. 1408/16 o celkové výměře 4m2 (odděleného z pozemku 1408/6) v k.ú. Krucemburk dle GP č.647-0235/2015 (přílohou tohoto usnesení) za cenu 80Kč/m2 společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, IČO 60917962, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 7.5.  Prodej pozemku KN parc.č. 1022/4 v k.ú. Krucemburk o výměře 29 m2 za cenu 40 Kč/m2 .           Žadatel P. V.,  Krucemburk. Veškeré náklady spoje s převodem hradí kupující. 11.   Rozpočtové opatření č. 9. 12.   Smlouvu o poskytnutí dotace  Římskokatolické farnosti Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk, na IV.etapu Obnovy zastřešení lodě kostela sv.  Mikuláše v Krucemburku          v celkové výši 93 000,-Kč, což je 10% z celkové ceny opravy. 14.  Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Krucemburk a Vojnův Městec na zabezpečení pečovatelské služby.        15.1. Zasílání anonymizovaných Usnesení RM Krucemburk členům kontrolního výboru. 17.2. Smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 17,            582 66 Krucemburk, na IV.etapu Obnovy zastřešení lodě kostela sv. Mikuláše v Krucemburku            v celkové výši 107 000,-Kč.  
ZM potvrzuje:   9.  Rozpočtové opatření č. 7 10.  Rozpočtové opatření č. 8  ZM neschvaluje: Doplnění programu jednání ZM o nový bod – plánované akce na rok 2016 – 2018 7.6.   Prodej pozemku parc.č. 42/1 v k.ú. Krucemburk 15.2. Parafování listů zápisu a usnesení ze zasedání ZM   ZM ruší: 17.1 Usnesení bodu číslo 13)  ZM bere na vědomí: 4.   Kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 9.9.2015 5.   Zprávy z rady městyse 8.   Zprávu z jednání finančního výboru 15. Zprávu z jednání kontrolního výboru  16. Informace o: - pokračujícím šetření vnějších hranic pozemkových úprav, které budou probíhat 23., 27. a 30.11. 2015 - pokračování projektu Analýza rizik TKO Krucemburk - pokračování projektu Analýza rizik povrchový ch a podzemních vod na Starém Ransku - výsledku analýzy těžkých kovů v areálu bývalé chemické ČOV - dokončené instalaci veřejného osvětlení v ulici Větrná - tvorbě nových webových stránek městyse - opakovaně provedené deratizaci místní kanalizace - opravě dynamického zpomalovacího semaforu - provedené opravě zábradlí u mlýna - opravě ucpané kanalizace a škarpy v ulici Drahotín, Školní 



- opravě topení v domě s pečovatelskou službou - opravě fasády zahradního domku v areálu MŠ - změnách ve sběrném dvoře 
         Tomáš Trávníček      Mgr. Otto Kohout       Místostarosta               starosta            Ověřovatelé zápisu        Dagmar Břeňová      Vilém Šešulka          Zápis včetně usnesení má 9 stran  Zapsala Jiřina Valecká        V Krucemburku 10.11.2015 


