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Zápis č. 4/2007/6 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 29.8.2007 

 
Přítomni : 10 členů Zastupitelstva městyse dle presenční listiny + 8 občanů, zasedání je 
usnášeníschopné. 
 
Zasedání se zúčastnila hospodářka paní Radka Rudolfová. 
 
Omluveni: Vladimír Kozel 
 
Neomluveni: Jaroslava Pecinová 
 
Program dle presenční listiny, upraven a doplněn o body předložené starostou: 

za bod 13) se vkládají nové body: 
14)    Projednání návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Krucemburk a    
          Městysem Vojnův Městec. 

 15)    Projednání a schválení sídla společnosti BIO Krucemburk o.p.s 
          Ostatní  body se přečíslují 
 
Zapisovatel : Jiřina Valecká 
 
Ověrovatelé zápisu: Jaromír Mifka, Jaroslav Dohnal 
 
Návrhová komise : Jiřina Moravcová, Radomír Debnár,  Jan Valecký 
 
 
1. Schválení programu 6. zasedání. 
Zastupitelstvo schvaluje program včetně upravených a doplněných bodů. 
Schválilo 10 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
2. Zvolení ověřovatelů zápisu. 
 ZM schvaluje ověřovatele zápisu:   Jaromír Mifka, Jaroslav Dohnal 
Schválilo 10 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 

 
 

3. Zvolení návrhové komise. 
ZM schvaluje za členy návrhové komise: Jiřina Moravcová, Radomír Debnár,  Jan Valecký 
Schválilo 10 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 

 
 

4. Kontrola usnesení. 
Zastupitelstvo konstatuje, že usnesení ze zasedání ZM ze dne 25.4.2007  bylo splněno. 
ZM bere na vědomí 
 
Na jednání se dostavil ing. Luboš Pleskač. 
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5. Zpráva z Rady městyse Krucemburk 
Starosta  přednesl zastupitelstvu zprávu ze zasedání Rady městyse č.15,16,17 od posledního 
zasedání Zastupitelstva Městyse Krucemburk.  
ZM bere na vědomí 
 
Na jednání se dostavil ing. Jiří Kasal. 
 
 
6. Projednání  a schválení ekonomických činností přihlášení k DPH. 
ZM projednalo a schválilo přihlášení městyse jako plátce daně z přidané hodnoty od 
1.10.2007 pro činnosti potřebné k provozování kanalizace a čištění odpadních vod a 
k provozování činností spojených s rekreačním zařízením Řeka. Jedná se o  následující 
činnosti:   
 a)   Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 

b) Ubytovací služby 
c) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 
d) Pronájem a půjčování věcí movitých 

a pověřilo starostu podpisem příslušných smluv. 
 
Schválilo 12 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
 
7. Žádosti o prodej obecního majetku.    
a)  ZM projednalo a schválilo, aby elektrický kabel pro připojení pozemku  parc.č.1366/2 pro 
majitele Radku a Jaroslava Strašilovi  vedl přes pozemek 1390/1 a pověřilo starostu podpisem 
příslušných smluv. 
 Schválilo 12 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
Na jednání se dostavil František Hoke. 
 
b)  ZM projednalo žádost spolumajitelů BD čp. 18 Krucemburk o odprodej části pozemku 
parc.č. 734/1 a rozhodlo vrátit tento materiál k projednání Radě městyse a zabývat se tímto 
bodem na příštím zasedání. 
Schválilo 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 

        
8.  Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. 
ZM  projednalo a schválilo  žádost  OPS Havlíčkův kraj o prodloužení termínu splatnosti 
půjčky ve výši 20 000,- Kč z 31.10.2007 s novým termínem splatnosti 30.6.2008 a pověřilo 
starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 10 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 3 přítomní členové Zastupitelstva městyse Krucemburku se zdrželi hlasování 
 
 
9. Zmocnění rady městyse k výběru zhotovitele na Veřejnou zakázku . 
a) ZM projednalo a schválilo zmocnění pro Radu městyse k potvrzení souhlasu výběrové 
komise a vyhlášení vítěze na zhotovitele veřejné zakázky MŠ Krucemburk a ÚM-budova 
Krucemburk a pověřilo starostu podpisem příslušných smluv. 
Schválilo 13 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
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10. Informace o průběhu stavby kanalizace Krucemburk. 
Starosta seznámil Zastupitelstvo městyse s průběhem jednání k zajištění financování výstavby 
ČOV  a kanalizace Krucemburk - kanalizace s tím, že dne 9.8.2007 podepsal převzetí limitky 
na zajištění financí ze státního rozpočtu přes MZe a příkazu financí na rok 2007 ve výši 
15.000.000,- Kč. Současně seznámil ZM s průběhem zajištění činností tak, že městys připraví 
pro občany možnost nákupu kanalizačních šachet a potrubí na přípojky za ceny od 
dodavatelů. Občané budou informováni prostřednictvím zpravodaje. 
ZM bere informaci na vědomí. 
 
 
11. Rozpočtové změny na rok 2007. 
  ZM projednalo a schválilo rozpočtové změny rozpočtu na rok 2007 dle přiložené tabulky. 
Schválilo 13 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
12. Dodatek ke smlouvě na Informační centrum Krucemburk.   
ZM projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o převodu práv k užití díla č. 
03/S/170/034/V/10 s Českou centrálou cestovního ruchu Praha a pověřilo starostu podpisem 
příslušných smluv. 
Schválilo 13 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
 13. Projednání zprávy Finančního úřadu Havlíčkův Brod o provedené kontrole.  
 a) ZM projednalo zprávu o finanční kontrole čj. 58207/07/223980/1180.  
ZM bere zprávu na vědomí. 
        
b)  ZM projednalo platební výměr č.j.60590/07/223980/1180 ze dne 11.07.2007. 
     ZM konstatuje, že statutární zástupce obce v době provádění investiční výstavby- Přístavba 
sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Krucemburk porušil svoje povinnosti při výkonu funkce dle 
§ 106, odst. 4), písmeno h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ZM v souladu s § 38, odst. 6), 
zákona č. 128/2000 Sb., pověřuje starostu vymáháním vzniklé škody městysi ve výši 36 850,- 
Kč po odpovědných osobách. 
Schválilo 6 členů, 5 členů proti,  zdrželi se 2 členové Zastupitelstva městyse Krucemburk 
  
Po 20 minutové přestávce pokračovalo jednání tak, že starosta navrhl revokaci  předchozího 
hlasování s tím, že předloží nový návrh usnesení. 
Schválilo 8 členů, 3 členové proti, zdrželi se 2 členové Zastupitelstva městyse 
Krucemburk. 
 
ZM konstatuje, že statutární zástupce obce v době provádění investiční výstavby- Přístavba 
sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Krucemburku porušil svoje povinnosti při výkonu funkce 
dle § 106 odst. 4) písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ZM v souladu s § 38 odst. 6) 
zákona č. 128/2000 Sb., pověřuje starostu vymáháním vzniklé škody městysi ve výši 18 425,- 
Kč po odpovědných osobách. 
Schválilo 8 členů, 3 členové proti, zdrželi se 2 členové Zastupitelstva městyse 
Krucemburk. 
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14. Projednání návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Krucemburk a 
Městysem Vojnův Městec. 
 ZM  projednalo a schválilo návrh Veřejnoprávní smlouvy předložené starostou městyse 
s úpravami, které budou zapracovány do návrhu smlouvy, který bude předložen Zastupitelstvu 
Městyse Vojnův Městec.  
Schválilo 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
 
 
15. Projednání a schválení sídla společnosti BIO Krucemburku.  
  ZM schvaluje sídlo společnosti na adrese Náměstí Jana Zrzavého 13, Krucemburk.  
Schválilo 13 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk 
  
   
16. Různé.  
a) Starosta poděkoval všem kteří se zúčastnili Podoubravského víceboje v Jeřišně. 
b) Paní Moravcová upozornila na nepořádek okolo kontejnerů u Sběrny surovin.  
c) Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s paní Martou Rejškovou a ředitelem ZUŠ 
Chotěboř Mgr. Mocem. 
 
 
17. Diskuse. 
 Pan Malý požádal o slovo a po dotazu starosty na zastupitele zda souhlasí mu udělil slovo. 
Pan Malý přečetl dopis, který obdržel od místostarosty a rozporoval došlé sdělení. Po té ho 
pan starosta vyzval, aby obchodní záležitosti řešil s pracovníky Úřadu městyse.     
 
 
 
 
18. Závěr. 
 Zastupitelstvo městyse schválilo usnesení č. 4/2007/6. 
Schválilo 9 členů, 1 člen nehlasoval, zdrželi se 3 členové Zastupitelstva městyse 
Krucemburk. 
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Usnesení č. 4/2007/6 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 29.8.2007 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
ZM schvaluje :  
 

1)  Program zasedání včetně doplněných bodů. 
2)  Ověřovatelé zápisu: Jaromír Mifka, Jaroslav Dohnal. 
3)  Návrhovou komisi: Jiřina Moravcová,  Radomír Debnár,  Jan Valecký. 
4)  a) Přihlášení k DPH ekonomické činnosti od 1.10.2007: 

a) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 
b) Ubytovací služby 
c) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 
d) Pronájem a půjčování věcí movitých. 

b) Pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
5)  ZM uděluje souhlas s uložením elektrického kabelu v k.ú. Krucemburk na parcele č.    
     1390/1 pro připojení pozemku parc.č. 1366/2 majitelů Radky a Jaroslava Strašilových,    
      bytem, Českobratrská 142, Krucemburk  
6) a) ZM schvaluje prodloužení termínu (původní 31.10.2007) splatnosti půjčky ve výši     
      20 000,- Kč  pro OPS Havlíčkův kraj s termínem splatnosti 30.6.2008. 

        b) ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv 
7) a) ZM zmocňuje Radu městyse k potvrzení souhlasu výběrové komise na zhotovitele   
      veřejné zakázky podle vyhlášených kritérií na MŠ Krucemburk,ÚM – budova    
      Krucemburk a vyhlášení vítěze veřejné soutěže.  
   b) ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
8)   Rozpočtové změny rozpočtu na rok 2007 dle přiložené tabulky.  

   9)   a) ZM schvaluje dodatek ke smlouvě jako sezónní TIC. 
         b) ZM pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 
   10) ZM konstatuje, že statutární zástupce obce v době provádění investiční výstavby –   
         Přístavba sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Krucemburk porušil svoje povinnosti při  
         výkonu funkce dle   § 103, odst.4), pismeno h), zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, a ZM  
         v souladu s     § 38, odst.6), zákona č. 128/2000 Sb.,  pověřuje starostu vymáháním  
         vzniklé škody městysi ve výši 18 425,- Kč po odpovědných osobách. 

11) ZM souhlasí s body návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Krucemburk 
a Městysem Vojnův Městec.  

   12) ZM schvaluje sídlo společnosti BIO Krucemburk o.p.s.,  na adrese Náměstí Jana    
         Zrzavého 13, 582 66  Krucemburk. 
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Bere na vědomí: 
 1) Usnesení ze zasedání ZM ze dne 27.6.2007: bylo splněno 
 2)  Zprávu ze zasedání Rady městyse. 
 3)  Informaci starosty o průběhu stavby kanalizace. 

         4)  Zprávu o finanční kontrole čj. 58207/07/223980/1180.  
Usnesení schválilo 9 členů, 1 člen nehlasoval, zdrželi se 3 členové  ZM. 

 
 
 
 
 
 
 
 František Hoke       Bc. Jiří Havlíček 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 

 
Jaromír Mifka                   Jaroslav Dohnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis včetně usnesení má 6 stran. 
V Krucemburku dne 31.8.2007  
Zapsal: J.Valecká 

 
 
 
 

 


