Anonymizované znění zápisu – tento zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů.
Zápis v plném znění je k nahlédnutí na Obecním úřadě Horní Kruty v úředních dnech.

Zápis č. 5/2019
Ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 31. 5. 2019 v zasedací místnosti
starého obecního úřadu.
Přítomni: B. Vedral, E. Borovičková, Ing. P. Kvasil, A. Moravec, V. Diviš, Ing. L. Sepekovská,
Nepřítomni: 0
Omluveni: Ing. F. Moravec
Jednání Zastupitelstva obce Horní Kruty zahájil v 19:00 hodin starosta obce. Zkonstatoval, že
je přítomno 6 členů a proto je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Bod 2 –Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Antonín Moravec, pan Václav Diviš
Zapisovatelem jednání jmenoval starosta Ing. Lucii Sepekovskou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:
Antonín Moravec, Václav Diviš
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 66-5/2019 bylo schváleno
Bod 3 – Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací uveřejněnou na
úřední desce dne 23. 5. 2019 a vyzval přítomné k případným návrhům na změnu či doplnění
programu. Na doplnění programu nebylo nic navrženo.
P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu z minulého zasedání ZO
5. Z + M Partner s.r.o. - Smlouva o poskytování služeb dotačního
managementu projektu podaného do 6. výzvy s názvem „Výzva MAS
Podlipansko – IROP – 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ“
6. Schválení podání žádosti o dotaci do 6. výzvy s názvem „Výzva MAS
Podlipansko – IROP – 1.3 VZDĚLÁVÁNI“
7. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 1/2019 na stavbu kanalizace
8. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 2/2019 na stavbu kanalizace
9. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 3/2019 na stavbu kanalizace
10. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 4/2019 na stavbu kanalizace
11. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 5/2019 na stavbu kanalizace
12. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 6/2019 na stavbu kanalizace
13. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 7/2019 na stavbu kanalizace
14. Obec – Smlouva o budoucí smlouvě č. 8/2019 na stavbu kanalizace
15. Odbahnění rybníka v Dolních Krutech
16. Vybudování nového rybníka v k.ú. Dolní Kruty
17. Různé
18. Závěr
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Horní Kruty dne 24. 4. 2019
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 67-5/2019 bylo schváleno
Bod 4 – Schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta seznámil přítomné s tím, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24. 4. 2019 byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné písemné námitky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje zápis z minulého zasedání
Zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 24. 4. 2019.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 68-5/2019 bylo schváleno
Bod 5 – Z + M Partner s.r.o. – Smlouva o poskytování služeb dotačního manamegentu
projektu podaného do 6. výzvy s názvem „Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.3
VZDĚLÁVÁNÍ“.
Základní škola Horní Kruty v rámci této výzvy chce provést rekonstrukci školní družiny v 1.
patře budovy školy. Současně bude vybudován do této učebny bezbariérový přístup.
Obec provedla průzkum trhu. Telefonicky oslovila 3 firmy na zpracovatele projektové žádosti
včetně jejího podání, studie proveditelnosti v případě získání dotace následné administrace
celého projektu, včetně zajištění zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka je nabídka
firmy Z + M Partner s.r.o.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování
služeb dotačního managementu projektu podaného do 6. výzvy s názvem „Výzva MAS
Podlipansko – IROP – 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ“ s firmou Z + M Partner s.r.o., Valchařská 3261/17,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 26843935 a obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76, 281 46
Horní Kruty, IČ: 00235385 ve znění návrhu, který je nedílnou součástí originálu zápisu a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 69-5/2019 bylo schváleno
Bod 6 – Schválení podání žádosti o dotaci do 6. Výzvy s názvem „Výzva MAS Podlipansko –
IROP – 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ“
Základní škola Horní Kruty v rámci této výzvy chce provést rekonstrukci školní družiny v 1.
patře budovy školy. Současně bude vybudován do této učebny bezbariérový přístup. Celkový
rozpočet akce činí 1.627.276,- Kč bez DPH, 1.969.003,96 s DPH, spoluúčast obce je ve výši
5%, tj. 98.450,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce učebny pro neformální vzdělávání“ do 6. Výzvy s názvem „Výzva MAS
Podlipansko – IROP – 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ“.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 70-5/2019 bylo schváleno

Bod 7 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
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s panem XXXXXXX, vlastníkem pozemku parc.č. 75 v k.ú. Horní Kruty k umístění čerpací
stanice a kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a panem XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 71-5/2019 bylo schváleno
Bod 8 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s panem XXXXXXX, vlastníkem pozemků parc.č. 2147/4 a 2147/5 v k.ú. Bohouňovice II k
umístění kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a panem XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 72-5/2019 bylo schváleno
Bod 9 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 3/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s paní XXXXXXX, vlastníkem pozemku parc.č. 2257/2 v k.ú. Bohouňovice II k umístění
kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 3/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a paní XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 73-5/2019 bylo schváleno
Bod 10 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 4/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s panem XXXXXXX, vlastníkem pozemků parc.č. 2205/1 a 2257/1 v k.ú. Bohouňovice II k
umístění kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 4/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a panem XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 74-5/2019 bylo schváleno
Bod 11 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5/2019
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V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě) s
vlastníky pozemku parc.č. 2257/8 v k.ú. Bohouňovice II k umístění kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 75-5/2019 bylo schváleno
Bod 12 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s paní XXXXXXX, vlastníkem pozemku parc. č. 1254/7 v k.ú. Dolní Kruty k umístění kanalizační
stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a paní XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 76-5/2019 bylo schváleno
Bod 13 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 7/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s XXXXXXX, vlastníkem pozemku parc.č. 1230, spoluvlastníkem pozemku parc.č. 1240 vše
v k.ú. Dolní Kruty a vlastníkem pozemku parc.č. 92/2 v k.ú. Horní Kruty k umístění kanalizační
stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 7/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 77-5/2019 bylo schváleno
Bod 14 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 8/2019
V rámci provedení stavby „Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty,
Přestavlky a Bohouňovice II“ je nutné zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě)
s panem XXXXXXX, vlastníkem pozemku parc. č. 1263/2 v k. ú. Dolní Kruty k umístění
kanalizační stoky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 8/2019 mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty 76,
281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a panem XXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 78-5/2019 bylo schváleno
Bod 15 – Odbahnění rybníka v Dolních Krutech
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Rybník v Dolních Krutech slouží jako požární nádrž. V současné době je rybník na pozemku
parc.č. 1413/3 v k.ú. Dolní Kruty zcela zanesen. V rybníku je cca 20 cm vody. Další problém
je, že tento rybník (vodní plocha) v katastru nemovitostí neexistuji.
Z uvedených důvodů, obec provedla průzkum trhu na vypracování projektové dokumentace
za účelem odbahnění rybníka včetně jeho legalizace. Telefonicky bylo vyzváno několik firem.
Cenovou nabídku zaslaly 3 firmy. Jako nejvýhodnější nabídka je nabídka firmy LEGENE s.r.o.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření smlouvy na zpracování
PD, odbahnění rybníku na pozemku p.č. 1413/3 v k.ú. Dolní Kruty s firmou LEGENE s.r.o.,
Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9, IČ: 24662038 za cenu 109.000,- Kč bez DPH, 131.890,- Kč
s DPH.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 79-5/2019 bylo schváleno
Bod 16 – Vybudování nového rybníka v k.ú. Dolní Kruty
Vzhledem ke snižujícím se hladinám spodních vod z důvodu nedostatečných srážek byl
osloven projektant na vyhotovení projektu na vybudování vodní nádrže s názvem „Vodní
nádrž POD BÍLÝMI KAMENY v Krutech“ nad zdrojem vody (studní) pro vodovod do Horních
Krut v k.ú. Dolní Kruty. Vodní nádrž by se nacházela na pozemcích ve vlastnictví pana P.
Moravce, který souhlasí se směnou, popřípadě prodejem a koupí pozemků ve vlastnictví
obce.
Nabídková cena za projektovou dokumentaci s vyhotovením žádostí pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a povolení k nakládání s vodami, včetně vyřízení žádostí o stanoviska
dotčených orgánů a organizací, zeměměřičské práce a vypracování vrstevnicového plánu činí
54.000,- Kč bez DPH.
Po vypracování projektu, vydání stavebního povolení a získání pozemků do vlastnictví obce je
v plánu podání žádosti o dotaci na výstavbu této vodní nádrže.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje vyhotovení projektové
dokumentace pro stavbu: „Vodní nádrž POD BÍLÝMI KAMENY v Krutech“ od firmy Iveta
Dvořáková, Dobšova 87, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 87319608 za cenu 54.000,- Kč bez
DPH.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 80-5/2019 bylo schváleno
Bod 17 - Různé
ZŠ – rozpočtové opatření č. 1
Jedná se o změnu položek rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2019 a to zvýšení položky
Spotřeba materiálu – úklidové prostředky o částku 12.000,- Kč a současně snížení položky
Spotřeba materiálu – DDHM 3000 – 40000,- Kč o částku 12000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje rozpočtové opatření č.1 na rok
2019 Základní škole Horní Kruty, okres Kolín ve znění návrhu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 81-5/2019 bylo schváleno
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na Radiostanice pro SDH Horní Kruty
Na základě žádosti o dotaci č. HAS/SDHKOM/036574/2019 do Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS byla zastupitelstvem středočeského kraje, č. usnesení
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č.013-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019, schválena dotace na nákup vysílaček pro SDH Horní
Kruty. Přidělená dotace je ve výši 19.000,-Kč, celkové náklady 27.981.- Kč a spoluúčast obce
tak bude činit 8.891,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje přijetí dotace ve výši 19.000,-Kč z
rozpočtu Středočeského kraje do rozpočtu obce a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
akci Radiostanice pro SDH Horní Kruty. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 82-5/2019 bylo schváleno
Obec Horní Kruty v letošním roce podala ještě další žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje na vybudování venkovního fitness na sportovním areálu v Horních Krutech. Žádost byla
formálně přijata, ale neschválena z důvodu nedostatečných finančních prostředků
v dotačním programu. Pokud bude program vyhlášen i v příštím roce, bude žádost podána
znovu.
Dotaz na opravu silnice u č.p. 49 v Horních Krutech
Pan XXXXXXX vznesl dotaz kdy bude opravena silnice u č.p. 49 v Horních Krutech. Starosta
sdělil, že silnice byla narušena v zimě opravou vodovodního řadu a že požaduje po
provozovateli opravu živicí, kterou nemá provozovatel zatím k dispozici a že opravu bude
urgovat.
Dotaz, jak pokračuje PD na kanalizaci
Pan XXXXXXX vznesl dotaz v jakém stádiu je DP na kanalizaci. Starosta sdělil, že v současné
době je zpracována PD pro územní rozhodnutí a čeká se na souhlasy vlastníků pozemků,
v kterých májí být umístěny kanalizační řady. Sdělil, že ve zpracování PD je zhruba půl roční
zpoždění zapříčiněné minulým vedením obce, které po uzavření smlouvy s projektantem
spolupracovalo minimálně.
Dotaz na převod pozemků v areálu MŠ
Ředitelka MŠ vznesla dotaz na převod pozemků areálu MŠ do majetku obce z důvodu
nutnosti pořízení herních prvků. Starosta sdělil, že jednání s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových probíhají. Problém je v tom, že v roce 2018, v červenci se
neprodloužila na tyto pozemky smlouva o výpůjčce a bez této smlouvy nelze požádat o
bezúplatný převod pozemků. S úřadem je domluveno, že připraví novou smlouvu.
Jednání Zastupitelstva obce Horní Kruty ukončil starosta v 19:45 hodin
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Z + M Partner, s.r.o. - Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu
Přílohy zápisu nejsou zveřejňovány na webových stránkách obce a jsou k nahlédnutí
na Obecním úřadu Horní Kruty během úředních hodin.
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Anonymizované znění zápisu – tento zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů.
Zápis v plném znění je k nahlédnutí na Obecním úřadě Horní Kruty v úředních dnech.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Ing. Lucie Sepekovská
Ověřovatelé:
Antonín Moravec …………………...…. dne: …………………..
Václav Diviš ……………………………

dne: …………………..

Starosta:
Bohuslav Vedral …………………...

dne: …………………..

Místostarosta:
Ing. Lucie Sepekovská …………………….

dne: …………………….

Razítko obce:
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