
Zápis č. 1/2021/14 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 24.2. 2021

Přítomni: V 18.05 hodin bylo přítomno 12 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 6 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Jiřina Válečka, Josef Strašil

Program: Pozvánka ze dne 16. 2.2021

Starosta navrhnul zařadit do programu jednání k bodu č. 11.: Žádost č. i. 52/2021/MK na
odkup pozemku parc. č. 1393/17 v k. u. Krucemburk. Žádost byla doručena po zveřejnění
pozvánky.

l. Schváleni programu zasedání
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje doplněný program jednání ZM Krucemburk,
který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a jmenování zamsoyateje
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje:

ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Dagmar Břeňová, Miroslav Zvolánek
návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kasal

Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

3. Projednaní zápisu a usnesení z mjnDÍeho zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk
č.6/2020/13.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O



4. Zpráva o činnosti Rady městyse
Zastupitelé byli seznámeni se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 19/2020/43, 20/2020/44 a
1/2021/45-3/2021/47.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

5. Závěrečný účet městvse Krucemburk za rok 2020
Ing. Dagmar Břeňová seznámila zastupitele se zápisem z jednání finančního výboru.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Závěrečný účet městyse Krucemburk za rok
2020 bez výhrad.

Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

V 18.25 hod. se na jednání dostavil Martin Jonáš, přítomno 13 členů zastupitelstva.
6. Ucetni^ayerka mestyse Krucemburk za rok 2020

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Účetní závěrku městyse Krucemburkza rok
2020 bez výhrad.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

7. Zubní ordinace Krucemburk
7.1. Zastupitelstvo městyse projednalo podporu a podmínky zřízení zubní ordinace MUDr.
Ivy Dlouhé ve zdravotním středisku v Krucemburku, schvaluje investici do vybavení zubní
ordinace ve výši 1.500.000,- Kč a ukládá Radě městyse zajistit v této výši nákup základního
vybavení zubní ordinace a uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení.

Před uzavřením nájemní smlouvy provede městys potřebné stavební úpravy prostor
ordinace. Následně musí hygiena schválit provozní řád ordinace a paní doktorka uzavřít
smlouvy s pojišťovnami. Otevření ordinace je předpokládáno v druhé polovině tohoto roku.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O



7.2. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 53/2021/MK a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na vybavení ordinace ve výši 500.000,- Kč se
splatností do 5-ti let od uzavření smlouvy s MUDr. Ivou Dlouhou.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

8. Rozpočtová opatření
8.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.17/2020,
které schválila rada městyse.

ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

8.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které je
přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

9. 4. kolo veřejné soutěže a prodej stavebního pozemků v lokalitě „Pod Včelínem"
Starosta oznámil zastupitelům, že v rámci 4. kola veřejné soutěže prodeje pozemku pro
výstavbu rodinných domů „Pod Včelínem" byly přijaty do podatelny tři žádosti na koupi
stavebního pozemku parc. č. 341/18 v k. u. Krucemburk.

Veřejná soutěž je realizována formou veřejné dražby.
Byla zvolena tříčlenná komise pro zajištění průběhu veřejné soutěže v tomto složení:
l. Dagmar Sobotková
2. Ing. Dagmar Břeňová
3. Jan Válečky

Komise otevřela obálku s nabídnutou cenou 980,- Kč/m2 s DPH od žadatelů P. K. a V. K.
(Brno).
Komise otevřela obálku s nabídnutou cenou 550,- Kč/m2 s DPH od žadatelů P. S. (Chotěboř)
a R. F. (Chotěboř).
Komise otevřela obálku s nabídnutou cenou 521,- Kč/m2 s DPH od žadatelů A. N.
(Nebovidy) a D. N. (Chocenice).



Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje prodej pozemku pare. číslo 341/18 o výměře
1.110 m2 dle geometrického plánu č. 821-207/2019 v k. u. Krucemburk žadatelům P. K. a V.
K. (Brno) za cenu 980,- Kč/m2 včetně DPH.

ZM ukládá Mgr. Dtto Kohoutovi uzavřít s uvedenými žadateli kupní smlouvu, a to za
podmínek uvedených v Záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů ze dne
20. l. 2021 (přílohou zápisu).

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

10. Prodej pozemku parc^c.Jll3/W o^/ymere 171jnza pozemky parc^č^413/2^ovYmere
160 m2 odděleného geometrickým plánem č. 155-63/2020 od pozemku pare. č.413/1
v k. u. Hluboká
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 315/2019/MK a schvaluje prodej pozemku
parc. č. 413/10 o výměře 171 m2 v k. u. Hluboká a pozemku pare. č. 413/20 o výměře 160
m2 odděleného geometrickým plánem č. 155-63/2020 od pozemku pare. č. 413/1 v k. u.
Hluboká za cenu 80,- Kč/m2 žadatelům paní 5. l. (Pardubice) a panu Ing. P. Z. (Svitavy).
Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

11. Zadost o odkoupení pozemku pare. č.1393/18,1393/17 v k. u. Krucemburk
11.1. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 40/2021/MK na odkup pozemku pare.
č. 1393/18 v k. u. Krucemburk a odkládá projednání žádosti na příští jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: l (Jan Válečky)

11.2. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 52/2021/MK na odkup pozemku pare.
č.1393/17 v k. u. Krucemburk a odkládá projednání žádosti na příští jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: l (Jan Válečky)



12. Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse
Krucemburk č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

13. Příprava, průběh akcí a projektů
Starosta seznámil zastupitele s podanými a připravovanými žádostmi o dotace, s přípravou,
průběhem akcí a projektů.

13-J^Připravované žádosti o dotace
Dotace z Ministerstva financí
V měsíci březnu by měli být vypsány dotace z MFČR na projekty Komunikace průmyslová
zóna a Stavební úpravy tříd vZŠ Krucemburk. Realizace v roce 2021, poskytovaná výše
dotace 70-90%.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje podání žádosti o dotace na akci Komunikace
průmyslová zóna a na akci Stavební úpravy tříd ZŠ Krucemburk, spolufinancování projektu a
investiční záměr v rámci dotačního programu Ministerstva financí ČR 2021.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: O
Zdržel se: O

Dotace poskytovaná z l ROP
Odborné učebny vZŠ Krucemburk, termín podání žádosti v průběhu měsíce března a
realizace akce do konce roku 2022, výše poskytované dotace činí 95%.

Dotace poskytovaná z MAS
Konvektomat s příslušenstvím a
poskytované dotace činí 80%.

pečící pánev pro kuchyň vZŠ Krucemburk, výše

Odpady 2021
Místostarostka seznámila zastupitele, že od roku 2021 je v platnosti nový zákon o
odpadech, který zpřísňuje skládkování odpadu. Z toho důvodu bude nutné nakoupit
nádoby na třídění odpadu a upravit ceník SD. Je možné požádat o dotaci, minimální podíl
příjemce dotace je 50%.
Místostarostka informovala zastupitele o přípravě nákupu váhy na sběrný dvůr.

Cyklodoprava a cvkloturistika 2021
Místostarostka seznámila zastupitele s možností spolupodílet se na opravě části cyklostezky
vedoucí z Krucemburku do Vojnová Městce s městysem Vojnův Městec, který bude žádat o
dotaci na opravu cyklostezky.



Sportoviště 2021
Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na vybudování
workoutového hřiště u školy, realizace akce v roce 2021.
Program rozvoje venkova

Starosta seznámil zastupitele s možností podat v průběhu měsíce června žádost o dotaci a
vyzval zastupitele k předkládání návrhů na jaké projekty na Starém Ransku a v Hluboké by
bylo možné dotaci využít.

13.2_Podané žádosti o dotace
- Stavební úpravy úřadu městyse Krucemburk l. etapa poskytované od MMR
- Oprava komunikace v ulici Českobratrská a Zahradní poskytované od MMR
- Oprava hlavního kříže na katolickém hřbitově poskytované od MZE
- Oprava pomníku padlých v l. a II. světové válce v Krucemburku poskytované z Fondu
Vysočiny

13.3. Připravované akce, průběh akcí_a projektů
Komunikace průmyslová zóna
Starosta seznámil zastupitele s průběhem stavebního povolení a s možností chemické
sanace zeminy, jako možného způsobu snížení nákladů místo nákladného odvozu zeminy
ke skládkování. Ing. Jiří Kasal připomněl nutnost vybudovat vlastní skládku zeminy. Starosta
připomněl, že již navrhoval pozemek k ukládání zeminy, na tom se ale zastupitelé neshodli.
V průběhu měsíce března proběhne pracovní schůzka, kde zastupitelé vyberou pozemek ke
skládkování, který bude vhodný k vyjmutí ze ZPF.
Dále starosta informoval zastupitele, že probíhá zpracování cenové nabídky na vybudování
gravitační kanalizace, která by se propojila s kanalizací, která povede ze Starého Ranska.
Biocentrum mlýnské rvbnfkv
Probíhá soutěž na zhotovitele akce, zahájení akce je plánováno na květen 2021 a její
dokončení na srpen 2022.

Stydna_katolickv hřbitov
V současné době se řeší propojení studny nad katolickým hřbitovem se studnou na
katolickém hřbitově a odvod přebytečné vody z přepadu studny do dešťové kanalizace.
Oslavv_vvrocí obce
Starosta vyzval zastupitele k podávání návrhů na průběh oslav výročí obce.
Zrca^db na wiezdu z ulice Hlubocká
Starosta informoval zastupitele, že vyhřívané zrcadlo na výjezdu z ulice Hlubocká je již
v provozu. Zrcadlo bylo napojena na el. rozvod v domě rodiny Kadlecových, spotřeba bude
hrazena dle odpočtu z elektroměru.

Ve 20.35 hod. odešel ze zasedání zastupitelstva Ing. Luboš Pleskač. Přítomno 12 členů
zastupitelstva.



ZM bere na vědomí.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: O
Zdržel se: O

14. Různé

- Místostarostka seznámila zastupitele, že ŘSD opraví do konce dubna 2021 na své náklady
10 kanálů na hlavní silnici.

- Starosta informoval zastupitele o uhrazení náhrady škody ve výši 40.000,- Kč od Ing. Jitky
Plíštilové za pochybení v rámci administrace výběrového řízení na akci zateplení OU StaréRansko.

- Starosta informoval zastupitele o jednání na Městském úřadě v Chotěboři o možnosti
úsekového měření v naší obci nebo zpomalovacího semaforu.

15. Diskuze

- Zastupitel Lukáš Dohnal se dotázal na termín opravy ulice K Dolcům. Starosta odpověděl,že oprava ulice může být zahájena, až budou vhodné klimatické podmínky.
- Zastupitel Lukáš Dohnal se dotázal, kdy bude dokončena kolaudace v lokalitě PodVčelínem. Starosta odpověděl, že v současné době jsou odevzdány všechny potřebné
podklady a kolaudace by měla být vyřízena do konce měsíce března.
- Ing. Kujan vznesl připomínku k nastavení podmínek zadávací dokumentace na akci
Biocentrum mlýnské rybníky. Starosta vyzval Ing. Kujana, aby předložil konkrétnípřipomínky k zadávací dokumentaci.

16. Závěr



Usneseníč. 1/2021/14
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 24. 2. 2021
ZIVLschvaluje:

l. Doplněný program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Dagmar Břeňová, Miroslav Zvolánek

Návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kasal
5. Závěrečný účet městyse Krucemburk za rok 2020 bez výhrad.
6. Účetní závěrku městyse Krucemburk za rok 2020 bez výhrad.
7.1. Investici do vybavení zubní ordinace MUDr. Ivy Dlouhé ve výši 1.500.000,- Kč.
7.2. Uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na vybavení ordinace ve výši

500.000,- Kč se splatností do 5-ti let od uzavření smlouvy s MUDr. Ivou Dlouhou.
8.2. Rozpočtové opatření č. 1/2021, které je přílohou tohoto zápisu.
9. Prodej pozemku parc. číslo 341/18 o výměře 1.110 m2 dle geometrického plánu č.

821-207/2019 v k. u. Krucemburk žadatelům P. K. a V. K. (Brno) za cenu 980,- Kč/m2
včetně DPH.

10. Prodej pozemku parc. č. 413/10 o výměře 171 m2v k. u. Hluboká a pozemku pare. č.
413/20 o výměře 160 m2 odděleného geometrickým plánem č. 155-63/2020 od
pozemku pare. č. 413/1 v k. u. Hluboká za cenu 80,- Kč/m2 žadatelům paní
S. l.(Pardubice) a panu Ing. P. Z. (Svitavy). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku
hradí kupující.

12. Obecně závaznou vyhlášku městyse Krucemburk č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.

13.1 Podání žádosti o dotace na akci Komunikace průmyslová zóna a na akci Stavební
úpravy tříd ZŠ Krucemburk, spolufinancování projektu a investiční záměr v rámci
dotačního programu Ministerstva financí ČR 2021.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 6/2020/13.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č.19/2020/43, 20/2020/44 a 1/2021/45 -

3/2021/47.
8.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 17/2020, které schválila rada městyse.
13.2 Podané žádosti o dotace na: Stavební úpravy úřadu městyse Krucemburk, Opravu

komunikace v ulici Českobratrská a Zahradní, Opravu hlavního kříže na katolickém
hřbitově. Opravu pomníku padlých v l. a II. světové válce.

13.3 Připravované akce a projekty:
Komunikace průmyslová zóna
Starosta seznámil zastupitele s průběhem stavebního povolení a s možností chemické
sanace zeminy, jako možného způsobu snížení nákladů místo nákladného odvozu
zeminy ke skládkování. Ing. Jiří Kasal připomněl nutnost vybudovat vlastní skládku
zeminy. Starosta připomněl, že již navrhovat pozemek k ukládání zeminy, na tom se
ale zastupitelé neshodli. V průběhu měsíce března proběhne pracovní schůzka, kde
zastupitelé vyberou pozemek ke skládkování, který bude vhodný k vyjmutí ze ZPF.
Dále starosta informoval zastupitele, že probíhá zpracování cenové nabídky na
vybudování gravitační kanalizace, která by se propojila s kanalizací, která povede ze



Starého Panská.
Biocentrum mlýnské rvbníkv
Probíhá soutěž na zhotovitele akce, zahájení akce je plánováno na květen 2021 a její
dokončení na srpen 2022.
St^u^na katolickv. hřbitov
V současné době se řeší propojení studny nad katolickým hřbitovem se studnou na
katolickém hřbitově a odvod přebytečné vody z přepadu studny do dešťové
kanalizace.
Oslavy výročí obce
Starosta vyzval zastupitele k podávání návrhů na průběh oslav výročí obce.
Zrcad.Io na_vviezdu z ulice Hlubocká
Starosta informoval zastupitele, že vyhřívané zrcadlo na výjezdu z ulice Hlubocká je již
v provozu. Zrcadlo bylo napojena na el. rozvod v domě rodiny Kadlecových, spotřeba
bude hrazena dle odpočtu z elektroměru.

ZM ukládá:
7.1. Radě městyse zajistit nákup základního vybavení zubní ordinace ve výši 1.500.000,- Kč

a uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení.
9. Mgr. Otto Kohoutovi uzavřít s uvedenými žadateli kupní smlouvu, a to za podmínek

uvedených v Záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů ze dne
20. l. 2021 (přílohou zápisu).

ZM odkládá:
11.1. Projednání žádosti na odkup pozemku pare. č. 1393/18 v k. u. Krucemburk na příští

jednání zastupitelstva.
11.2. Projednání žádosti na odkup pozemku pare. č. 1393/17 v k. u. Krucemburk na příští

jednání zastupitelstva.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
mfstostarosta

Ověřovatelé zápisu

Miroslav Zvolánek v. r. Ing. Dagmar Břeňová v, r.

Zápis včetně usnesení má 9 stran
Zapsala: Ivana Křesťanova
VKrucemburku26.2.2021

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: ^ J ^^-^ Sejmuto:
OŘADMÉSTYSEKRUCEMBURK

Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
tel.;'569 698 710-1 ©


