
Zápis č. 2/2022/22 ze zasedání
zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 20. 4. 2022

Přítomni: V 18.10 hodin bylo přítomno 10 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny
a dále 6 hostů - občané městyse Krucemburk

Omluven: Ing. Luboš Pleskač, Ing. Dagmar Břeňová, Jiřina Válečka, Josef Strašil, Miroslav
Zvolánek

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

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

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

ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kohl, Jan Válečky
návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kasal

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

Zapisovatelem jednání jmenoval starosta paní Ivanu Křesťanovou.

3. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání ZM
Místostarostka seznámila zastupitele s usnesením ze zasedání ZM Krucemburk č. 1/2022/21.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



4. Zpráva o činnosti Rady městvse
Místostarostka seznámila zastupitele se zápisy ze zasedání Rady městyse č. 3/2022/65-
6/2022/68.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

5. Volby 2022 - stanovení počtu členů zastupitelstva
ZM projednalo a na volební období 2022 - 2026 schvaluje počet 15 volených členů
zastupitelstva městyse Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

6. Změna č. 3 územního plánu Krucemburk
Zastupitelstvo městyse Krucemburk vydává v kompetenci podle §6 odst. 5 písm. c) změnu č. 3
územního plánu Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

7. Dotace pro místní spolky

7.1. Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno a bere na vědomí poskytnuté dotace a dary na
celoroční činnost místních spolků na rok 2022 v celkové výši 128.000,- Kč, které schválila rada
městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

7.2. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 296/2021/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 1/2022 ve výši 70.000,- Kč s TJ Spartak Staré Pansko,
1C:46483853.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



7.3. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 36/2022/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2022 ve výši 65.000,- Kč s TJ Sokol Krucemburk, 1C:
70154236.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

7.4. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost č. j. 341/2021/MK a schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2022 ve výši 70.000,- Kč s Perun Hluboká o. s.,1C:
26525631.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

8. Žádost o prodej části pozemku pare. č. KN 230 v k. u. Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost společnosti Vantage Towers s.r.o. o odkup pozemku
pod vysílačem a neschvaluje prodej části pozemku pare. č. KN 230 v k. u. Krucemburk.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

9. Prodej části pozemků v Dodílovém vlastnictví obcí LDO Přibyslav pare. č. 412/1,413 a 21/1 v k.
ú^Stare Ransko a dále koupi pozemkudo podílového vlastnictví obcí LDO Přibyslav pare. č.
819/4.819/5, 830,841/28, 938/24 v k. u. Ždírec nad Doubravou
9.1. Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej
pozemků v podílovém vlastnictví obcí LDO Přibyslav pare. č. 412/26 o výměře 105 m2
odděleného geometrickým plánem č. 276-18/2022 od pozemku č. 412/1 a pare. č. 413 v k. u.
Staré Ransko a prodej pozemku pare. č. 21/9 o výměře 1465 m2 oddělený geometrickým
plánem č. 276-18/2022 od pozemku pare. č. 21/1 v k. u. Staré Ransko s panem P. O. (Staré
Ransko) za dohodnutou kupní cenu 16.330,- Kč.
Před zahájením hlasování oznámil Patrik Otradovský možný střet zájmů.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se:O



9.2. Zastupitelstvo městyse projednalo návrh a schvaluje uzavření Kupní smlouvy na koupi
pozemků do podílového vlastnictví obcí LDO Přibyslav pare. č. 819/4 o výměře 7 m2, pare. č.
819/5 o výměře 362 m2, parc. č. 830 o výměře 1369 m2, pare. č. 841/28 o výměře 2147 m2 a
parc. č. 938/24 o výměře 493 m2 v k. u. Ždírec nad Doubravou s panem P. O. (Staré Ransko) za
dohodnutou kupní cenu 16.330,- Kč.
Před zahájením hlasování oznámil Patrik Otradovský možný střet zájmů.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

10. Zaměř směny pozemků městys Krucemburk a Zemědělská a. s. Krycembiirk
ZM projednalo záměr směny pozemků mezi městysem Krucemburk a Zemědělskou a.s.
Krucemburk a Zemědělským družstvem Křížová formou koupě a prodej. ZM schvaluje vyvěšení
záměru prodeje pozemků v majetku obce dle zpracovaného GP č. 162-91/2022 a tabulky, která
je přílohou tohoto bodu. Pozemky budou znalecky oceněny a na příštím zasedání bude
projednána kupní smlouva.

Směna pozemků Krucemburk/Zemědětská a.s.
Městys Krucemburk - k.ú Hluboká - areg^t;stva ZEMAS + Druístuo - k.ú. Krucemburk

Parc. č.

|416/2
100
101
1412/12
481/4

výměra katartr/GP
Hluboká

2
593

kat
kat •vad budovou

|432
13

kat
GP

pod budovou

1422/14
38 IGP
675 IGP

1416/1 |8516
1413/22

GP
se IGP

415/2
1481/2

50 IGP
521

1422/13
IVýměra celkem

31
'GP
IGP

10957'

PK/KN
PK 11393/4

Parc. c. |výměra(m2j |katastr/GP |Vlastnl'k
3 7571 kat

Uzemí
IZEMAS

PK
KN

1393/5
1366/78

1948 |kat
1977 |kat

ZEMA5
Družstvo Křížová Prúmy5[ová zóna

Par cely pod parkem
Parcely pod parkem

PK 1394/4
PK 1394/5

17891 SP

944|GP
IZEMAS
ZEMAS

Průmyslová zóna
Průmyslová zóna

PK
PK

1394/6
1394/8

IVýměra celkem

1060
698

12173

GP
!SP

ZEMA5 Prúmysiová zóna
IZEMAS Průmyslová zóna

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městvse Krucemburk
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2021 bez výhrad. Zpráva je přílohou Závěrečného účtu městyse
Krucemburk za rok 2021.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



12. Závěrečnvjíčet městyse Krucembyrk za rok 2021
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Závěrečný účet městyse Krucemburk za rok
2021 bez výhrad.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

13. Účetní závěrka městvse Krucemburk za rok 2021
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Účetní závěrku městyse Krucemburk za rok
2021 bez výhrad.

Hlasování:
Pro: 10
Proti:0
Zdržel se: O

14. Rozpočtové opatření
14.1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 2/2022 -
3/2022, které schválila Rada městyse.

ZM bere na vědomí
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

14.2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, které je
přílohou zápisu.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

15. Memorandum o partnerství a spolupráci při svstémovém řešení odpadového hospodářství
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje Memorandum o partnerství a spolupráci
spočívající v hospodárném a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území
městyse Krucemburk uzavřené mezi Městysem Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66
Krucemburk, 1C: 00267716, Elektrárnou Opatovice a. s., Opatovice nad Labem 478,533 45
Opatovice nad Labem, 1C: 27567320 a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.. Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 - Hostivař, 1C: 49356089.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O



16. Dotace na pořízení konvektomatu do kuchvne ZŠ KriKemburk
ZM projednalo potřebu pořízení konvektomatu do kuchyně ZŠ Krucemburk a schvaluje podání
žádosti o dotaci na MAS s názvem projektu „Modernizace kuchyně základní školy Krucemburk".
V případě přidělení dotace schvaluje ZM podepsání Dohody o poskytnutí dotace se Státním
zemědělským intervenčním fondem. Náklady na pořízení činí cca 300 000,- Kč. Bylo požádáno
o dotaci ve výši 240 000,- Kč.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

17. Příprava, průběh akcí a projektů
Starosta informoval zastupitele o přípravě a průběhu následujících akcí a projektů:

Investice v ZŠ Krucemburk
Byla poskytnuta dotace na odborné učebny fyziky a chemie a na dílny. Byla objednána pečící
pánev pro kuchyň v ZS. V průběhu letošního roku se bude připravovat žádost o poskytnutí
dotace z IROP na ostatní odborné učebny, kabinety, sborovnu a ředitelnu. Na opravy
kmenových učeben je vypsáno výběrové řízení, financovány budou z rozpočtu městyse a
realizovány v létě 2022.
Hasičská zbrojnice
Bylo provedeno odpojení starého plynového kotle a napojení na ústřední topení. V současné
době probíhá kompletní oprava zbrojnice a stavební úpravy, aby bylo vybudováno zázemí pro
hasiče. ZM byla předložena nabídka na průmyslovou podlahu.
Kino Krucemburk

Probíhají přípravy na opravu vnějšího únikového schodiště, je zpracována projektová
dokumentace. Připravuje se ošetření dřevěných konstrukcí střechy, modernizace rozvodů a
bezdrátového internetu, rozšíření prostorového ozvučení pro letní kino.
LDO Přibyslav
Starosta seznámil zastupitele s připravovaným navýšením základního kapitálů v LDO Přibyslav
formou mimořádného členského vkladu.
Parcely pod parkem
Bylo zadáno zpracování technické studie s termínem do prosince 2022.
Revitalizace parku
Je připravena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Na podzim by měly být
vypsány dotace na zeleň a vodní prvky.
Komunikace v průmyslové zóně
Zahájení výstavby komunikace v průmyslové zóně by mělo být zahájeno začátkem měsíce
května, byl vybrán zhotovitel. Proběhla diskuze o možném umístění zeminy. Starosta navrhnul
pracovní schůzku.
Část zeminy od parku se bude odvážet na skládku kalová pole a následně bude provedena její
revitalizace.
Opravy obrubníků na Drahotíně

V současné době probíhají opravy obrubníků v ulici na Drahotíně, aby mohla být dokončena
kolaudace.



Opravy místních komunikací
Paní místostarostka informovala zastupitele o připravovaných opravách místních komunikací a
o projektu osvětlení v Hluboké. Bude uplatněna reklamace na opravu silnice ze Starého Ranska
na Řeku.
Nástěnky hřbitov
Starosta informoval zastupitele o instalaci nástěnek na katolickém a evangelickém hřbitově.

Starosta informoval zastupitele o následujících žádostech na poskytnutí dotací:

Cyklostezka - dotace z Kraje Vysočina
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na opravu části cyklostezky od zahrádek Zadního a
Macurova rybníku ke garážím u silnice 1/37.
Dotace 1C - dotace z Kraje Vysočina
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na informační panely (4 ks) a komiksového průvodce
Krucemburkem.
Odpady-dotace z Kraje Vysočina
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na kontejnerové stání a kontejnery pro lokalitu Vinička
a Pod Včelínem.

V průběhu roku příprava projektu na podzemní kontejnery. V současné době se vybírají vhodná
místa pro realizaci.
Dotace z MMR

Byly podány dotace na opravu komunikace Augustina Skřivana, na rekonstrukci úřadu a
skatepark u parku. V červnu fond přislíbil vyhodnocení žádostí.

18. Různé
Ředitel základní školy Jiří Šikl seznámil zastupitele s výsledky hloubkové kontroly Čsl, která byla
zaměřena na všechny oblasti výchovně vzdělávacího procesu ZŠ Krucemburk.

19. Diskuze

20. Závěr



Usneseníč. 2/2022/22
ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk

konaného dne 20.4. 2022

ZM schvaluje:
l. Program jednání ZM Krucemburk, který je přílohou tohoto zápisu.
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Kohl, Jan Válečky

Návrhovou komisi ve složení: Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kasal
5. Na volební období 2022 - 2026 počet 15 volených členů zastupitelstva městyse

Krucemburk.

7.2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 1/2022 ve výši 70.000,- Kč
s TJ Spartak Staré Ransko, 1C:46483853.

7.3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2022 ve výši 65.000,- Kč
s TJ Sokol Krucemburk, 1C: 70154236.

7.4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2022 ve výši 70.000,- Kč
s Perun Hluboká o. s., 1C:26525631.

9.1. Uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků v podílovém vlastnictví obcí LDO Přibyslav
parc. č. 412/26 o výměře 105 m2 odděleného geometrickým plánem č. 276-18/2022 od
pozemku č. 412/1 a parc. č. 413 v k. u. Staré Pansko a prodej pozemku pare. č. 21/9 o
výměře 1465 m2 oddělený geometrickým plánem č. 276-18/2022 od pozemku pare. č.
21/1 v k. u. Staré Pansko s panem P. O. (Staré Ransko) za dohodnutou kupní cenu
16.330,- Kč.

9.2. Uzavření Kupní smlouvy na koupi pozemků do podílového vlastnictví obcí LDO Přibyslav
parc. č. 819/4 o výměře 7 m2, parc. č. 819/5 o výměře 362 m2, pare. č. 830 o výměře
1369 m2, pare. č. 841/28 o výměře 2147 m2 a pare. č. 938/24 o výměře 493 m2 v k. u.
Zdírec nad Doubravou s panem P. O. (Staré Ransko) za dohodnutou kupní cenu 16.330,-
Kč.

10. Vyvěšení záměru prodeje pozemků v majetku obce dle zpracovaného GP č. 162-91/2022
a tabulky, která je přílohou tohoto bodu. Pozemky budou znalecky oceněny a na příštím
zasedání bude projednána kupní smlouva.

Směna pozemků Krucemburk/ZeměděIská a.s.
- K.u niuDoxa - areál aruzsrvai ZEMAS -i- Družstvo - k.ú. Krucemburk

parc. c. výměra katastr/GP
Hluboká

416/2 2 kat

100 593 kat pod budovou
kat ood budovou101 432

412/12 13 GP

4S1/4 3B GP

422/14 675 GP

416/1 8516 GP

413/22 86 GP

415/2 50 GP

481/2 521 ep

422/13 31 GP

PK/KN
PK

Parc. č. |výméra(m2)
1393/4 3757|kat

katastr/GP IVIsstnik lúzemí
2EMAS

PK
KN

1393/5
1366/7S

1948 lkát
1977 |kat

ZEMA.S

PK

PK
1394/4
1394/5

1789IGP

944|GP

Druutvo Křížová Průmyslová lóna,

Parcely pod parkem
Parcely pod parkem

IZEMAS
IZEMAS

Průmy^tova zótva

PK
PK

1394/6
1394/8

Výměra celkem

1060
69S

12171

GP ÍZEMAS
GP ZEMA5

Průmyslová lůna
Průmyskivá zóna
Prumyskivá zóna

11. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2021 bez
výhrad.



12. Závěrečný účet městyse Krucemburk za rok 2021 bez výhrad.
13. Účetní závěrku městyse Krucemburk za rok 2021 bez výhrad.
14.2. Rozpočtové opatření č. 4/2022, které je přílohou zápisu.
15. Memorandum o partnerství a spolupráci spočívající v hospodárném a k životnímu

prostředí šetrném nakládání s odpady na území městyse Krucemburk uzavřené mezi
Městysem Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, 1C: 00267716,
Elektrárnou Opatovice a. s., Opatovice nad Labem 478, 533 45 Opatovice nad Labem, 1C:
27567320 a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 -
Hostivař, 1C: 49356089.

16. Podání žádosti o dotaci na MAS s názvem projektu „Modernizace kuchyně základní školy
Krucemburk". V případě přidělení dotace schvaluje ZM podepsání Dohody o poskytnutí
dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem. Náklady na pořízení činí cca
300 000,- Kč. Bylo požádáno o dotaci ve výši 240 000,- Kč.

ZM bere na vědomí:
3. Usnesení ze zasedání ZM Krucemburk č. 1/2022/21.
4. Zápisy ze zasedání Rady městyse č.3/2022/65 -6/2022/68.
7.1. Poskytnuté dotace a dary na celoroční činnost místních spolků na rok 2022 v celkové výši

128.000,- Kč, které schválila rada městyse.
14.1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 2/2022 - 3/2022, které schválila Rada městyse.
ZM vydává:
6. V kompetenci podle §6 odst. 5 písm. c) změnu č. 3 územního plánu Krucemburk.
ZM neschvaluje:
8. Prodej části pozemku pare. č. KN 230 v k. u. Krucemburk.

Mgr. Otto Kohout v. r.
starosta

Dagmar Sobotková v. r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu

Ing. Jiří Kohl v. r. Jan Válečky v. r.

Zápis včetně usnesení má 9 stran.
Zapsala: Ivana Křesťanova
VKrucemburku22.4.2022

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: ^^ /C^^
MÉSTYS KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
1C; CQ257716 DIČ; C2002<^16
tel.; 569 698 710-1 CD

Sejmuto:


