
Zápis č. 2/2007/4 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 25.4.2007 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přítomni: 12 členů Zastupitelstva městyse dle presenční listiny + 2 občané, zasedání je 
       usnášeníschopné. 
       Zasedání se zúčastnila hospodářka pani Radka Rudolfová 
 
Omluveni: Ing. Jiří Kasal, Ing. František Kujan, Vladimír Kozel 
 
Program: Dle presenční listiny , upraven a doplněn o body předložené starostou:  
       Bod č. 16 vypustit a nahradit : Projednání a schválení smluv o dílo BD  
       čp. 193 a 345 a společné prostory 
                  Za bod 18 se vkládají nové body a ostatní se přečíslují 
       Bod č. 19 Bezúplatný převod pozemku p.č.1758/4 v k.ú.Krucemburk 
                  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
       Bod č.20 Koupě pozemku místní komunikace parc.č.PK 1022/1,KN 1022/4,974/14 
                  v k.ú. Krucemburk od Tělovýchovné jednoty Sokol / ČSTV / 
       Bod č. 21 Schválení žádostí o půjčku z FRB 
       Bod č. 22  Projednání návrhu účasti Městyse Krucemburk v zakládané OPS 
                  Bod č. 23 Různé 
       Bod č. 24 Diskuse 
       Bod  č.25 Závěr     
  
Zapisovatel: Jiřina Valecká 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Valecký a Jaroslav Dohnal 
  
Návrhová komise: Ing. Jiří Kohl, Jiřina Moravcová, Radomír Debnár 
 
1. Schválení programu 
Zastupitelstvo schvaluje program včetně upravených a doplněných bodů 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
2. Zvolení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo schvaluje navržené ověřovatele zápisu – Jan Valecký , Jaroslav Dohnal 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
3. Zvolení návrhové komise 
Zastupitelstvo schvaluje za členy návrhové komise – Jiřina Moravcová, Radomír Debnár, 
Ing. Jiří Kohl 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
4. Kontrola usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk  ze dne 28.2.2007 
Všechny body usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse ze dne 28.2.2007 byly splněny 
 
5. Zprávy ze zasedání Rady Městyse 
Místostarosta informoval zastupitele o jednáních Rady městyse Krucemburk č. 7 až 10, 
která se uskutečnila od posledního zasedání ZM  Krucemburk dne 28.2.2007 
 



6. Projednání žádosti TJ Spartak Staré Ransko  o pronájem pozemků 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemků v k.ú. Staré Ransko  parcely PK  
parc.č.94, KN parcela č. 84, č.85, č. 44/2  TJ Spartaku Staré Ransko na dobu 20 let za 1 Kč. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
7. Projednání prodeje nemovitostí a pozemků Městyse Krucemburk 
a/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku parc. č. 1634/10 o výměře 169m2     
    v k.ú. Krucemburk za cenu 30,- Kč za 1m2 manželům Janovi a Janě Křesťanovým. 
    Zároveň pověřilo starostu podpisem smlouvy.  
 Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
     
b/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku parc. č. 352/48 o výměře 608 m2      
    v k.ú. Krucemburk za  1,- Kč  a pozemek st.parc.č. 662 o výměře 101 m2 v k.ú  
    Krucemburk  za 1,- Kč panu Dušanovi Belcovi, Družstevní 569, Ždírec n.D. a pověřilo   
    starostu podpisem smluv 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
c/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej rozestavěného domu , stojícího na st. parcele   
    č. 662 za cenu 1.042.612,- Kč panu Dušanovi Belcovi, Družstevní 569, Ždírec n.D.   a    
    zároveň pověřilo starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
8. Projednání výhledového investičního záměru  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo investiční záměr  pro plánovací období 2007 – 2013 
do programu MZe obce do 2000 EQ. 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
9. Projednání návrhu směnné smlouvy Lesního družstva Přibyslav 
Zastupitelstvo projednalo a pověřilo starostu podpisem příslušných směnných smluv. 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
10. Určení zástupce pro jednání o Územním plánu městyse Krucemburk 
Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním pro spolupráci při pořizování územního plánu 
městyse 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
11. Rozpočtové změny na rok 2007 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny pro rok 2007 dle přiložené tabulky 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
12. Projednání a schválení výhledového rozpočtu na rok 2010 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výhledový rozpočet na rok 2010 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
13. Projednání a schválení OZV č. 3/2007 
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 3/2007 , kterou se zrušuje OZV č. 4/99 ze dne 12.4.1999 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
 



 
14. Projednání a schválení OZV č. 4/2007 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV č. 4/2007 , kterou se zrušuje vyhl. č. 2/2000 ze dne  
25.4.2000 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
15. Projednání a schválení OZV č. 5/2007 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV č. 5/2007 , kterou se zrušuje vyhl. č. 1/2000 ze dne  
25.4.2000 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
16.Projednání a schválení smluv o dílo BD č.p. 193, čp. 345 a společné prostory 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo  s panem Přiklopilem na opravu 
elektroinstalace za cenu 105.132,- Kč + 5%DPH pro BD čp. 345. ZM pověřilo starostu 
podpisem smlouvy  
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo s panem Přiklopilem  na opravu 
elektroinstalace  pro dům čp. 193 za cenu 70.178 + 5%DPH . ZM pověřilo starostu podpisem 
smlouvy . 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo  návrh smlouvy o dílo s panem Přiklopilem na opravu 
elektroinstalace společných prostor v BD čp. 193 a 345 za cenu 45.540,- Kč + 5% DPH.   
 Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
    
17. Návrh na uzavření smlouvy na úvěr ve výši 14.000 tis. Kč na spolufinancování 
kanalizace – výsledek nabídkového řízení 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Českou spořitelnu , pobočku Havlíčkův Brod jako 
nejvhodnějšího poskytovatele pro výše zmíněný úvěr. Byly osloveny celkem tři bankovní 
instituce. GE MONEY BANK nesplnila podmínky zadavatele.ČSOB byla druhá ve 
výhodnosti nabídky .   
Zastupitelstvo pověřilo starostu podepsáním příslušných smluv s Českou spořitelnou , 
pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 168 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
18. Žádost ŘKF Krucemburk o spoluúčasti financování kostela sv. Mikuláše 
v Krucemburk  
Zastupitelé projednali a schválili žádost o příspěvek na opravu  katolického kostela. 
Oprava kostela bude probíhat po několika etapách v rozmezí několika let a s opravami není 
možno otálet, neboť každým rokem se situace zhoršuje a opravy by byly tím více nákladnější. 
Zastupitelstvo schválilo částku 10%  nákladů pro příslušný rok , kdy bude oprava probíhat.  
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
19. Bezúplatný převod pozemku  parc.č. 1758/4 v k.ú Krucemburk od  Úřadu pro  
zastupování státu ve věcech majetkových 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku 1758/4 v Krucemburk  
od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  a pověřilo starostu podepsáním 
příslušných smluv.  
Schválilo 12 přítomných členů zastupitelstva Městyse 
 
 



20. Koupě pozemku místní komunikace od Tělovýchovné jednoty Sokol / ČSTV 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo koupi pozemků parc.č. PK 1022/1 – 335m2, KN 1022/4 
-  29m2, 974/14 – 241m2 v k.ú. Krucemburk za odhadní cenu . Jedná se o pozemky za 
sokolovnou , jejichž vlastníkem je TJ Sokol , dříve ČSTV. 
Žádost o koupi těchto pozemků se musí podat nejpozději do konce května.  
Zastupitelstvo pověřilo starostu , aby zadal vypracování znaleckého posudku  a poté podal 
žádost o odkoupení pozemků za odhadní cenu. 
Schválilo 12 přítomných členů zastupitelstva Městyse.  
 
21. Schválení žádostí o půjčku z FRB 
a/ zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o půjčku FRB  30 000,- Kč na opravu oken 
panu Milanovi Novotnému , Krucemburk 305 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
b/ zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí žádosti o půjčku z FRB manželů Holasových 
ST.Ransko 30 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
c/ zastupitelstvo projednalo a schválilo půjčku  z FRB 50 000,- Kč na výměnu oken 
manželům Holasovým , ST. Ransko 30 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
22. Projednání návrhu na účasti Městyse Krucemburk v zakládané OPS 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo  účast Městyse Krucemburk v zakládané OPS za účelem 
využití průmyslového areálu Koželužna Krucemburk  a budování BPS. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu podepsáním příslušných smluv  i účastí v orgánech OPS. 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva Městyse 
 
23. Různé 
pan Coufal – upozornil na článek v Mladé Frontě , ve kterém se uvádí , že největším  
          znečišťovatelem v kraji je Koželužna Binko 
  - přečetl korespondenci , kterou vede s úřady ohledně kulturní památky –    
     litinového křížku, který je umístěn  na mostě před Starým Ranskem.  
                      Starosta znovu upozorni, že zde nejsou vyjasněny vlastnické vztahy – litinový     
                      křížek není majetkem Městyse a nehlásí se k němu ani Správa a údržba silnic.  
                      Bude nutno vydat vyhlášku  dle OZ a pokud se nikdo nepřihlásí jako vlasník, 
                      teprve potom bude vlastníkem Městys.  
p. Debnár -    reagoval na článek v časopise DOMOV  ohledně kamena se znakem rodu  
                     Dittrichsteinů , který je majetkem LDO 
                  - reagoval na článek pana starosty – článek je snůška lží a nepravd a v příštím  
    časopise odpoví a je třeba aby revizní výbor měl možnost články kontrolovat 
    před tím, než se časopis bude tisknout 
   - upozornil , že se vedou určitá jednání ohledně chodu , práce učitelů, práce    
    ředitele ZŠ Krucemburk a zastupitelstvo není informováno. 
                      Pan starosta sdělil , že žádná oficiální jednání ohledně práce ZŠ nevede,  
    Rada městyse také o práci učitelů a ředitele ZŠ nejednala, neboť pro takové 
    jednání nebyl žádný oficiální podnět.  
                     Prací učitelů ,ředitele a celkového chodu ZŠ by se měla zabývat především 
    Rada školy. 
 
24. Závěr  
Zastupitelstvo schvaluje Usnesení č. 2/2007/4 



  Usnesení č. 2/2007/4 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 25. 4. 2007 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZM schvaluje: 
 
     1. Program zasedání včetně  upravených a doplněných bodů 
     2. Ověřovatele zápisu – Jan Valecký, Jaroslav Dohnal 
     3. Návrhovou komisi – Jiřina Moravcová, Radomír Debnár, Ing. Jiří Kohl  
     4. Pronájem pozemků v k.ú. Staré Ransko parcely PK parc.č. 94, KN parcela    
         č. 84 , č. 85, č. 44/2 na dobu 20 let za  1 Kč Tělovýchovné jednotě Spartaku ST.R. 
         a  pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
     5. a)  Prodej pozemku par.č. 1634/10 o výměře 169 m2 v k.ú. Krucemburk    

    manželům Janovi a Janě Křesťanovým za cenu 30Kč /m2. 
    Pověřuje starostu podpisem smluv. 
b) Prodej pozemku par.č. 352/48 o výměře 608 m2 za cenu 1Kč  a st.par.č. 662 o    
     výměře 101 m2 za cenu 1Kč panu Dušanovi Belcovi, Družstevní 569, Ždírec n.D. 
     Pověřuje starostu podpisem smluv. 
c) Prodej rozestavěného domu stojící na st.par.č. 662  za cenu 1.042.612,- Kč     
    panu Dušanovi Belcovi, Družstevní 569, Ždírec n. D.  
     Pověřuje starostu podpisem potřebných smluv. 
6.  Výhledový investiční záměr pro plánovací období 2007 – 2013 do programu      
      MZe obce do 2000 EQ 
7. Pověřuje starostu podepsat směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a Lesy ČR 
8. Rozpočtové změny na rok 2007 dle přiložené tabulky 
9. Výhledový rozpočet na rok 2010    
10. OZV č. 3/2007 
11. OZV č. 4/2007 
12. OZV č. 5/2007 
13. 
a/   Návrh smlouvy o dílo s panem Přiklopilem na opravu elektroinstalace  
       za cenu 105.132,- Kč + DPH 5% pro BD čp. 345 a pověřilo  starostu podpisem  
       smlouvy   
 b/   Návrh smlouvy o dílo s panem Přiklopilem na opravu elektroinstalace  
       za cenu 70.178 +DPH 5% pro BD čp. 193 a pověřilo starostu podpisem  
       smlouvy   
 c/   Návrh smlouvy o dílo s panem Přiklopilem na opravu elektroinstalace společných   
       prostor v BD čp. 193 a 345 za cenu 45. 540,- Kč +DPH a pověřilo starostu podpisem   
       smlouvy .  
14. Poskytovatele úvěru Českou spořitelnu Havlíčkův Brod 

            pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 168 a pověřilo starostu podpisem      
            příslušných smluv po získání příslibu dotace MZe 
     15.  Spoluúčast Městyse Krucemburk při financování kostela sv. Mikuláše ve     
            výši 10% nákladů pro příslušný rok , kdy bude oprava probíhat. 
     16. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1758/4 v k.ú. Krucemburk od Úřadu pro  
            zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podpisem příslušných        
            smluv 

17.  
a/  Žádost o půjčku z FRB  Milanovi Novotnému, Krucemburk 305, ve výši 30.000,- Kč 
      na  opravu oken    
b/ přijetí žádosti  o půjčku z FRB na výměnu oken Jiřího a Hany  Holasových,       



    Staré  Ransko 30 
c/ Žádost o  půjčku z FRB ve výši 50.000,- Kč na výměnu oken Jiřímu a Haně Holasovým 
    Staré Ransko 30 
18. Účast městyse Krucemburk v zakládané společnosti OPS za účelem využití    
      průmyslového areálu Koželužna Krucemburk a budování BPS. Pověřilo starostu 
     podepsáním příslušných smluv a zastupování v orgánech společnosti. 
 
ZM ukládá:  
Zastupitelstvo  ukládá a pověřuje  starostu jednáním pro spolupráci při pořizování 
územního plánu městyse  
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit vyhlášku dle OZ , která je nutná k tomu , 
aby byl určen vlastník  kulturní památky – litinového kříže na mostě u  Starého Ranska 
 
ZM bere na vědomí: 
1. Všechny body usnesení ze zasedání  ZM ze dne 28.2.2007 
2. Informace ze zasedání Rady městyse Krucemburk 
      
 
Usnesení schválilo 12 přítomných členů ZM 
 
 
 
 
 
    František Hoke       Bc. Jiří Havlíček 
     místostarosta             starosta 
 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Jan Valecký       Jaroslav Dohnal 
 
 
 
Zápis včetně usnesení  má 6 stran   
V Krucemburku 27.4.2007  

 
 
 

 


