
Zápis č. 1/2008/10 
ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 27. 2. 2008 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  
14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. 
 
Omluveni:  
Ing. František Kujan 
 
Program:  
Pozvánka ze dne 18.2.2008. Program upraven a doplněn o body předložené starostou. 
Doplnění programu:  
za bod 8) se vkládá nový bod: 
    8.1) Projednání žádosti ZŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření z roku 2007 
           do rezervního fondu. 
za bod 9) se vkládá nový bod:  
    9.1) Projednání žádosti MŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření z roku 2007 
           do rezervního fondu. 
za bod 11) se vkládají nové body: 
    11.1) Projednání věcného břemene pro VČP Net s.r.o. Hradec Králové. 
    11.2) Projednání  smlouvy o smlouvě budoucí pro fi Lubomír Nenadál, Žďár nad Sázavou. 
za bod 15) se vkládá nový bod : 
    15.1) Projednání změny stoky A1 akce „ČOV a kanalizace Krucemburk“ dle přiložené 
             mapy. 
    15.2) Projednání odkupu pozemků parcel č. 1022/, 1022/4 a 974/14 v k.ú. Krucemburk 
             od TJ Krucemburk správce ČSTV Praha. 
 
1. Schválení programu 10. zasedání  
Schválilo 14 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
2. Zvolení ověřovatele zápisu 
ZM schvaluje  ověřovatele zápisu: Jan Valecký, Josef Strašil 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
3. Zvolení návrhové komise 
ZM schvaluje návrhovou komisi: Jiřina Moravcová, Petr Dostál, Jaroslav Dohnal 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
4. Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo konstatuje, že usnesení ze zasedání ZM ze dne 13.12.2007 bylo splněno. 
ZM bere na vědomí 
 
5. Zprávy z Rady městyse 
Místostarosta přednesl zastupitelstvu zprávy ze zasedání  Rady městyse Krucemburk od 
posledního zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk. 
ZM bere na vědomí 
 
 
 



6. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB pro rok 2008 
Zastupitelstvo městyse vyhlašuje na základě směrnice č.2/2007 ze dne 20.3.2007 o vytvoření 
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk“, 
výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu pro rok 2008.   
Uchazeči o tuto půjčku budou moci požádat ÚM Krucemburk od 10. 3.2008 do 18.4.2008. 
Přidělení půjček bude rozhodnuto na zasedání ZM 30.4.2008. 
ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 14 členů zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
7. Projednání odnětí pozemků určených k funkci lesa 
ZM projednalo a schválilo trvalé odnětí pozemků z funkcí lesa v  k.ú Krucemburk dle GP 
pozemku parcel.číslo 384 /2 o výměře 4923m2. 
Schválilo 11 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk  
3 členové Zastupitelstva městyse Krucemburk byli proti 
ZM pověřilo starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 11 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
2 členové Zastupitelstva městyse Krucemburk byli proti  
1 člen Zastupitelstva městyse Krucemburk se zdržel hlasování 
 
8. Projednání Dodatku č.5 ke Zřizovací listině a Smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ  
ZM projednalo a schválilo Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Krucemburk. Dále projednalo 
a schválilo Smlouvu o výpůjčce budovy ZŠ Krucemburk a zároveň pověřilo starostu 
podpisem příslušných smluv.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
8.1. Projednání žádosti ZŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření za r. 2007 
ZM projednalo a schválilo požadavek ZŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření 
roku 2007 ve výši 62 793,20 Kč do rezervního fondu ZŠ a odpisů DHM ve výši 22 692,80 Kč  
do fondu reprodukce majetku.   
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
9. Projednání Dodatku č. 5 a č.6 ke Zřizovací listině a Smlouvy o výpůjčce budovy MŠ   
ZM projednalo a schválilo Dodatek č.5 a č.6 ke Zřizovací listině MŠ Krucemburk. Dále 
projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce majetku MŠ Krucemburk. a zároveň pověřilo 
starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
9.1. Projednání žádosti MŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření za r. 2007 
ZM projednalo a schválilo požadavek MŠ Krucemburk o převedení výsledku hospodaření za 
rok 2007 ve výši 42 161,26 Kč do rezervního fondu MŠ.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
10. Projednání změn 10 BJ  Krucemburk a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ZM projednalo a schválilo změny na 10 BJ proti projektové dokumentaci.  
ZM projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem ze dne 
21.12.2007. 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
 



11. Projednání smlouvy na věcné břemeno pro fi Citelum – ČEZ Distribuce a.s. Praha 
ZM projednalo a schválilo smlouvu č. IV – 12 – 2003445/P/1/1 na věcné břemeno pro uložení 
kabelu NN na pozemcích městyse pro ČEZ Distribuce  a.s. Praha . ZM pověřilo starostu 
podpisem příslušných smluv.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
11.1. Projednání smlouvy na věcné břemeno pro VČP Net. s.r.o. Hradec Králové a 
Zemědělská a.s Krucemburk 
ZM projednalo a schválilo smlouvu na věcné břemeno pro VČP Net. s.r.o. Hradec Králové a 
Zemědělská a.s. Krucemburk na uložení plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 1675/1 
a parc.č. 1683 v k.ú. Krucemburk a pozemku PK 1400/1 v k.ú. Krucemburk. ZM pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
11.2. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí pro fi. Lubomír Nenadál , Žďár n. Sáz. 
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí pro firmu Lubomír Nenadál , 
 Žďár nad Sázavou na prodej části pozemku parc.č. 1366/1 o výměře cca 1910 m2 
k vybudování porážky dobytka dle žádosti č.j.  202/08 ze dne 15.2.2008. ZM pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
12. Projednání a zmocnění Rady městyse ke schválení a vyhlášení VZZPŘ /01/ 2008 
- Stavební úpravy objektu Základní školy Krucemburk 
ZM projednalo a schválilo zmocnění Rady městyse Krucemburk ke schválení a vyhlášení 
výsledku Veřejné zakázky ZPŘ/01/2008 na stavební úpravy objektu ZŠ Krucemburk.  
ZM pověřilo starostu podpisem příslušných smluv.  
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
13. Projednání žádosti na určení znaku obce 
ZM projednalo a schválilo podobu znaku obce Krucemburk / návrh č.2/ a projednalo a 
schválilo podání žádosti na určení znaku obce Krucemburk . 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
14. Projednání termínů zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk 
ZM projednalo a schválilo termíny zasedání  ZM Krucemburk – 30.4.2008, 26.6.2008, 
3.9.2008, 29.10.2008, 17.12.2008. 
Schválilo 14  členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
15. Různé 
15.1.Projednání  změny stoky A1 akce „ČOV a kanalizace Krucemburk“ 
ZM projednalo a schválilo změnu stoky A1 na akci „ČOV a kanalizace Krucemburk „ dle 
přiložené mapy. 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
15. 2 Projednání odkupu pozemků v k.ú. Krucemburk od TJ Krucemburk správce 
ČSTV Praha 
ZM projednalo a schválilo koupi pozemků parc.č. 1022/1, 1022/4 a 974/14 v k.ú. Krucemburk 
od TJ Krucemburk správce ČSTV Praha za cenu dle znaleckého posudku – tj. do 30,- Kč/m2. 
ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 14 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 



16. Diskuse 
V diskusi vystoupil pan Vladimír Kozel, který upozornil na nepořádek kolem Sokolovny.  
Pani Moravcová informovala o místě konání pouti  a jarmarku v Krucemburku 2008. 
Pan starosta informoval o uzavírce silnice v obci Krucemburk. 
Ing. Štill  upozornil na nízký tlak vody v některých domech v lokalitě Vinička. 
Pani Marková – dotaz na kanalizaci v ulici Školní. 
Ing. Benc konstatoval  kolik bude stát výstavba 10 BJ Krucemburk. 
 
17. Závěr  
ZM schvaluje usnesení č. 1/2008/10. 
Schválilo 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
1 člen Zastupitelstva městyse Krucemburk se zdržel hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č.1/2008/10 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 27.2.2008 

 
ZM schvaluje:  
 
1. Program 10. zasedání  
 
2. Ověřovatele Zápisu: Jan Valecký , Josef Strašil 
 
3. Návrhovou komisi: Jiřina Moravcová, Petr Dostál, Jaroslav Dohnal 
 
6. Vyhlášení výběrového řízení na  poskytování půjček z fondu bydlení pro rok 2008   
    v souladu se směrnicí č.2/2007 ze dne 20.3.2007. 
    Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 
7. Trvalé odnětí pozemků z funkcí lesa v k.ú. Krucemburk dle GP pozemku parcel.č.384/2    
    v k.ú. Krucemburk. 
    Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 
8. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ Krucemburk. 
    Smlouvu o výpůjčce budovy Základní školy.                                   
    Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 
8.1. Převedení výsledku hospodaření za rok 2007 v ZŠ Krucemburk ve výši 62 793,20Kč do   

rezervního fondu a převedení odpisů DHM do fondu reprodukce majetku ve výši       
22 692,80 Kč. 

  
9. Dodatek č.5 a č.6  ke Zřizovací listině MŠ Krucemburk. 
    Smlouvy o výpůjčce budovy Mateřské školy Krucemburk.                                   
    Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.     
 
9.1. Převedení výsledku hospodaření za rok 2007 v MŠ Krucemburk ve výši 42 161,26 Kč do     
       rezervního fondu. 
 
10. Změny na 10 bj Krucemburk proti projektové dokumentaci. 
      Dodatek č.1 ke smlouvě z 21.12.2007. 
 
11. Smlouvu č. IV-12-2003445/P/1/1  na věcné břemeno pro  uložení kabelů NN na   
      pozemcích městyse  pro ČEZ Distribuce a.s. Praha. 
      Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 
11.1. Smlouvu na věcné břemeno pro  VČP Net s.r.o. Hradec Králové a Zemědělská a.s.   
         Krucemburk na uložení plynárenského zařízení na pozemcích parc.č.1675/1 a 
         parc.č. 1683 v k.ú. Krucemburk a pozemku PK 1400/1 v k.ú. Krucemburk.      

                                                                                         
11.2. Smlouvu o smlouvě budoucí pro fi Lubomír Nenadál, Libušínská 198/46,  
         591 01  Žďár nad Sázavou pro prodej pozemku parc.č. 1366/64 o  výměře 1910m2    
         k vybudování porážky dobytka dle žádosti čj. 202/08 ze dne 15.2.2008. 
         Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 



12. Zmocnění Rady městyse ke schválení a vyhlášení výsledku VZZPŘ/01/2008 – Stavební   
      úpravy objektu Základní školy Krucemburk. 
      Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 

 
13. Podobu znaku obce Krucemburk a  podání žádosti na určení znaku obce. 
 
14. Termíny jednání na dny 30.4.2008, 26.6.2008, 3.9.2006, 29.10.2008, 17.12.2008. 
 
15.1. Změnu stoky A1 na akci „ČOV  a kanalizace Krucemburk“. 
 
15.2. Koupi pozemků par.č. 1022/1, 1022/4 a 974/14 v k.ú. Krucemburk od  TJ Krucemburk   
         správce ČSTV Praha za cenu dle znaleckého posudku – tj. do 30,-Kč/m2. 
         Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
 
ZM bere na vědomí: 
 
4. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk ze dne 13.12.2007 
5. Zprávy ze zasedání RM Krucemburk  
 
Usnesení schválilo 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
1 člen Zastupitelstva městyse Krucemburk se zdržel hlasování 
 
 

 
 
 
 
František Hoke      Mgr. Jiří Havlíček  
místostarosta            starosta 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu  
 
 
 
 
 

Jan Valecký               Josef Strašil 
 
 
 
 
Zápis včetně usnesení má 6 stran 
V Krucemburku 3.3.2008 
Zapsala: Jiřina Valecká 


