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. 12/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 19. 2. 2020 v zasedací místnosti
starého obecního úřadu.
Přítomni: B. Vedral, V. Diviš, Ing. L. Sepekovská, Ing. F. Moravec, Ing. P. Kvasil,
Nepřítomni: 0
Omluveni: E. Borovičková, A. Moravec
Jednání Zastupitelstva obce Horní Kruty zahájil v 18:00 hodin starosta obce. Zkonstatoval, že
je přítomno 5 členů, a proto je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Bod 2 – Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: pan V. Diviš, Ing. F. Moravec
Zapisovatelem jednání jmenoval starosta Ing. Lucii Sepekovskou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: V.
Diviš, Ing. F. Moravec
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 164-12/2020 bylo schváleno
Bod 3 – Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací uveřejněnou na
úřední desce dne 11. 2. 2020 a vyzval přítomné k případným návrhům na změnu či doplnění
programu.
P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu z minulého zasedání ZO
5. Výběrové řízení na zakázku: „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy
Horní Kruty“
6. Souhlas se zařazením správního území obce Horní Kruty do územní působnosti MAS
Podlipansko o.p.s. na období 2021 – 2027
7. Pronájem bytu 4+1 v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech
8. Pronájem bytu 2+KK v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Horní Kruty na roky 2020 - 2022
10. Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Základní školy Horní Kruty na rok 2020
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Kruty na roky 2020 - 2022
12. Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Mateřské školy Horní Kruty na rok 2020
13. MŠ – souhlas s přijetím sponzorského daru od obce Skvrňov
14. MŠ – souhlas s přijetím sponzorského daru od obce Barchovice
15. MŠ – odpisový plán na rok 2019
16. MŠ – žádost o převod zisku roku 2019
17. Návrh znaku obce
18. Pronájem pozemků parc.č. 1302/1 a 1302/2 v k.ú. Bohouňovice II
19. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 47/19, 47/20, 47/21 a st.175 v k.ú Horní Kruty
20. Záměr na prodej částí pozemků p.č. 287/2, 290/1 a 2098/2 v k.ú. Bohouňovice II
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21. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
22. ČEZ Distribuce - Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. 4121505676
23. ČEZ Distribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6007414/VB1
24. Různé
25. Závěr
Starosta seznámil přítomné, že od vyvěšení Oznámení o konání zasedání ZO došly ještě 4
materiály, které je třeba zařadit na program dnešního jednání a to:
- Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku v Dolních
Krutech
- ZŠ – odpisový plán na rok 2019
- vzor nájemní smlouvy na pronájem bytů ve vlastnictví obce
- způsob pronajímání a výběr nájemníků v bytech ve vlastnictví obce.
Nově navržený P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu z minulého zasedání ZO
5. Výběrové řízení na zakázku: „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy
Horní Kruty“
6. Souhlas se zařazením správního území obce Horní Kruty do územní působnosti MAS
Podlipansko o.p.s. na období 2021 – 2027
7. Pronájem bytu 4+1 v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech
8. Pronájem bytu 2+KK v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Horní Kruty na roky 2020 - 2022
10. Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Základní školy Horní Kruty na rok 2020
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Kruty na roky 2020 - 2022
12. Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Mateřské školy Horní Kruty na rok 2020
13. MŠ – souhlas s přijetím sponzorského daru od obce Skvrňov
14. MŠ – souhlas s přijetím sponzorského daru od obce Barchovice
15. MŠ – odpisový plán na rok 2019
16. MŠ – žádost o převod zisku roku 2019
17. Návrh znaku obce
18. Pronájem pozemků parc.č. 1302/1 a 1302/2 v k.ú. Bohouňovice II
19. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 47/19, 47/20, 47/21 a st.175 v k.ú Horní Kruty
20. Záměr na prodej částí pozemků p.č. 287/2, 290/1 a 2098/2 v k.ú. Bohouňovice II
21. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
22. ČEZ Distribuce - Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. 4121505676
23. ČEZ Distribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6007414/VB1
24. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku v Dolních
Krutech
25. ZŠ – odpisový plán na rok 2019
26. Vzor nájemní smlouvy na pronájem bytů ve vlastnictví obce
27. Způsob pronajímání a výběr nájemníků v bytech ve vlastnictví obce
.
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28. Různé
29. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Horní Kruty dne 19. 2. 2020 s tím, že k programu byly dodatečně přidány další 4 výše
uvedené body.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 165-12/2020 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 30. 12. 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 30. 12. 2019.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 166-12/2020 bylo schváleno
Bod 5 – Výběrové řízení na zakázku: “Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské
školy Horní Kruty“
Starosta seznámil přítomné o proběhlém výběrovém řízení na zateplení objektu mateřské
školy, které obec vyhlásila 8. 1. 2020 s tím, že ukončení podání nabídek bylo 31. 1. 2020. Do
výběrového řízení se přihlásilo 13 firem a z toho 12 firem splnilo podmínky výzvy.
Výběrové řízení proběhlo dne 31. 1. 2020 od 16:00 hodin a výběrová komise doporučuje
zastupitelstvu obce přidělit zakázku: “Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské
školy Horní Kruty“ firmě KEMOstav s.r.o. za cenu 761.303,31 Kč bez DPH, což byla nejnižší
nabídková cena.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
zakázku: „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Horní Kruty“ mezi firmou
KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 06041167 a obcí Horní Kruty, Horní Kruty
76, 281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 za cenu díla 761.303,31 Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem Smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 167-12/2020 bylo schváleno
Bod 6 – Souhlas se zařazením správního území obce Horní Kruty do územní působnosti
MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021 – 2027
Starosta informoval přítomné, že koncem roku 2020 končí souhlas obce se zařazením
správního území obce Horní Kruty do územní působnosti MAS Podlipansko o.p.s. a vzhledem
k tomu, že obec a zejména ZŠ, spolupracuje s MAS v oblasti žádostí o dotace, doporučuje
schválit pokračování v této spolupráci tím, že bude schválen souhlas se zařazením.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty souhlasí se zařazením správního území
obce Horní Kruty do územní působnosti MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021 – 2027
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 168-12/2020 bylo schváleno
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Bod 7 – Pronájem bytu 4+1 v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech
Starosta seznámil přítomné, že 27. 1. 2020 obec vyhlásila záměr na pronájem bytu
v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech s tím, že přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 14. 2. 2020. K uvedenému datu bylo doručeno 7 přihlášek. Vzhledem k tomu, že při
posuzování nabídek se pracovalo s osobními údaji zájemců, zastupitelstvo obce nebude
zveřejňovat podrobnosti a důvody výběru nových nájemníků. K pronájmu bytu v bytovém
domě č.p. 80 byla vybrána paní XXXXXXXXX.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu
4 + 1 v bytovém domě č.p. 80 na dobu určitou (1 rok) mezi obcí Horní Kruty a paní XXXXXXXX
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 169-12/2020 bylo schváleno
Bod 8 – Pronájem bytu 2 + KK v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech
Starosta seznámil přítomné, že 27. 1. 2020 obec vyhlásila záměr na pronájem bytu
v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech s tím, že přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 14. 2. 2020. K uvedenému datu bylo doručeno 9 přihlášek. K pronájmu bytu v bytovém
domě č.p. 57 byla vybrána paní XXXXXXXXXXX.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu
2 + KK v bytovém domě č.p. 57 na dobu určitou (1 rok) mezi obcí Horní Kruty a paní
XXXXXXXXXX a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 170-12/2020 bylo schváleno
Bod 9 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Horní Kruty na roky 2020 –
2022
Ředitelka ZŠ předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který vychází z potřeb
finančního zajištění chodu ZŠ na roky 2020 – 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy Horní Kruty, okres Kolín na roky 2020 – 2022 ve znění návrhu, který je jako
příloha č. 2 nedílnou součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 171-12/2020 bylo schváleno
Bod 10 – Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Základní školy Horní Kruty na rok 2020
Starosta informoval přítomné, že návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020 vychází
z rozpočtu obce na rok 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje rozpočet neinvestičních výdajů
Základní školy Horní Kruty, okres Kolín ve znění návrhu, který je jako příloha č. 3 nedílnou
součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 172-12/2020 bylo schváleno
Bod 11 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Kruty na roky 2020 - 2022
Ředitelka MŠ předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který vychází z potřeb
finančního zajištění chodu MŠ na roky 2021 – 2022.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
Mateřské školy Horní Kruty na roky 2021 – 2022 ve znění návrhu, který je jako příloha č. 4
nedílnou součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 173-12/2020 bylo schváleno
Bod 12 – Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Mateřské školy Horní Kruty na rok 2020
Starosta informoval přítomné, že návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020 vychází
z rozpočtu obce na rok 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje rozpočet neinvestičních výdajů
Mateřské školy Horní Kruty, okres Kolín ve znění návrhu, který je jako příloha č. 5 nedílnou
součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 174-12/2020 bylo schváleno
Bod 13 – MŠ souhlas s přijetím sponzorského daru
Ředitelka MŠ požádala o souhlas s přijetím finančního daru – sponzorského příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jehož výše činí 2 000,- Kč od obce Skvrňov. Jedná
se o příspěvek na děti, které docházejí ve školním roce 2019/2020 do MŠ a spadají bydlištěm
pod Obec Skvrňov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje přijetí finančního daru Mateřské
škole Horní Kruty, okres Kolín ve výši 2 000,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
od obce Skvrňov.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 175-12/2020 bylo schváleno
Bod 14 – MŠ souhlas s přijetím sponzorského daru
Ředitelka MŠ požádala o souhlas s přijetím finančního daru – sponzorského příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jehož výše činí 2 000,- Kč od obce Barchovice.
Jedná se o příspěvek na děti, které docházejí ve školním roce 2019/2020 do MŠ a spadají
bydlištěm pod Obec Barchovice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje přijetí finančního daru Mateřské
škole Horní Kruty, okres Kolín ve výši 2 000,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
od obce Barchovice.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 176-12/2020 bylo schváleno
Bod 15 – MŠ odpisový plán na rok 2019
Ředitelka MŠ předložila ke schválení odpisový plán DHM a DDHM.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje Odpisový plán na rok 2019
Mateřské škole Horní Kruty, okres Kolín ve znění návrhu, který jako příloha č. 6 je nedílnou
součástí originálu zápisu .
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 177-12/2020 bylo schváleno
Bod 16 – Žádost o převod zisku roku 2019
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Ředitelka MŠ předložila žádost (příloha č. 7 zápisu) o převod zisku ve výši 34.761,32 Kč do
rezervního fondu s tím, že tyto prostředky budou použity v roce 2020 na nákup herních
prvků na zahradu mateřské školy.
Místostarostka informovala přítomné, že po předložení návrhu zjistila, že bude zřejmě
vypsán vhodný dotační titul na pořízení nových herních prvků do MŠ. V tom případě bude
žadatelem obec a obec by také měla nakupovat herní prvky přímo ze svého rozpočtu.
Navrhuje tedy převod zisku MŠ zpět na účet zřizovatele. Tyto prostředky použije obec na
nákup nových herních prvků na zahradu MŠ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty nařizuje Mateřské škole Horní Kruty, okres
Kolín převod zisku roku 2019 ve výši 34.761,32 Kč zpět na účet zřizovatele.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 178-12/2020 bylo schváleno
Bod 17 – Návrh znaku obce
Starosta seznámil přítomné s tím, že obec si nechala přes firmu ALERIO s.r.o. vyhotovit návrh
znaku a vlajky obce, který vypracoval heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík. Návrh je
vypracován tak, že v horní polovině je svatováclavská orlice a ve spodní polovině je umístěno
5 radlic v zeleném poli.
Paní Borovičková navrhla, že by znak mohl obsahovat 6 radlic, které by symbolizovaly 6
vesnic, které patří do obce Horní Kruty. Naše obec je specifická tím, že její území je rozděleno
na 4 katastrální území, 5 místních částí, ale reálně se zde nachází 6 vesnic. Možnost tohoto
návrhu musí posoudit heraldik a tak bylo na minulém zasedání navrženo schválení znaku
odložit na příští zasedání zastupitelstva.
Heraldik vypracoval návrhy jak s 5, tak i z 6 radlicemi a je na zastupitelstvu, kterou variantu
zvolí. Z grafického hlediska doporučil spíše znak s 5 radlicemi.
Starosta požádal přítomné zastupitele o vyjádření, který znak preferují a o kterém návrhu má
být hlasováno jako první. Všichni zastupitelé se shodli na variantě s 5 radlicemi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje návrh znaku a vlajky v příloze
žádosti o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou
obce. Schválený návrh znaku a vlajky je jako příloha č. 8 nedílnou součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 179-12/2020 bylo schváleno

Bod 18 – Pronájem pozemků parc.č. 1302/1 a 1302/2 v k.ú. Bohouňovice II
Starosta informoval přítomné, že 8. 1. 2020 byl na výše uvedené pozemky vyhlášen záměr
pod č.j.: HOKR-018/2020 s ukončením podání žádostí do 27. 1. 2020. K tomuto dni byla
doručena 1 nabídka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje pronájem pozemků parc.č.
1302/1 o výměře 731m2 a 1302/2 o výměře 1591m2, oba v katastrálním území Bohouňovice
II, paní XXXXXXXXXX za cenu 3.000,- Kč/ha/rok a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 180-12/2020 bylo schváleno
Bod 19 – Žádost o bezúplatný převod pozemků č. KN 47/19, 47/20, 47/21 a st. 175 v k.ú.
Horní Kruty

Anonymizované znění zápisu – tento zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů.
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Starosta informoval přítomné, že se jedná o pozemky, které tvoří areál mateřské školy a na
tyto pozemky byla uzavřena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Smlouva o výpůjčce movitých věcí na dobu určitou.
Na základě uzavření této smlouvy může obec požádat o bezúplatný převod.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.
KN 47/19, 47/20, 47/21 a st. 175, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území
Horní Kruty, Obec Horní Kruty v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit ÚZSVM do vlastnictví obce Horní Kruty.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 181-12/2020 bylo schváleno
Bod 20 – Záměr na prodej částí pozemků p.č. 287/2, 290/1 a 2098/2 v k.ú. Bohouňovice II
Starosta informoval přítomné, že v roce 2015 zastupitelstvo obce již schválilo prodej těchto
pozemků, ten se však neuskutečnil a zastupitelstvo obce dne 4. 12. 2019, usnesením č. 13910/2019 zrušilo původní usnesení z důvodu nesprávně vyhlášeného záměru.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje záměr prodat část pozemku
parc.č. 287/2 o celkové výměře 445 m2 , druh pozemku ostatní plocha, část pozemku parc.č.
290/1 o celkové výměře 68 m2 , druh pozemku ostatní plocha, část pozemku parc.č. 2098/2 o
celkové výměře 951 m2 , druh pozemku ostatní plocha nacházející se v katastrálním území
Bohouňovice II, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín dle Geometrickým plánu č. 109-123/2014 ze dne
21. 1. 2015 kde je ze shora uvedeného pozemku p.č. 287/2 oddělen díl e1 o výměře 235 m2 ,
z pozemku p.č. 290/1 díl e3 o výměře 10 m2 a z pozemku p.č. 2098/2 díl e2 o výměře 9 m2 .
Z těchto oddělených dílů e1, e3 a e2 byl vytvořen pozemek parc.č. 287/6 o celkové výměře
254 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Minimální cena byla stanovena na 50,-Kč/m2.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 182-12/2020 bylo schváleno
Bod 21 – Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 ve
znění návrhu, který je jako příloha č. 9 nedílnou součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 183-12/2020 bylo schváleno
Bod 22 – Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. 4121505676
Starosta informoval přítomné, že tímto dodatkem je prodloužení realizace akce. Jedná se o
přípojku elektřiny pro budoucí přečerpávací nádrž kanalizace v Horních Krutech.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje Dodatek ke Smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení č. 4121505676
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 184-12/2020 bylo schváleno
Bod 23 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6007414/VB1
Starosta informoval přítomné, že se jedná pokládku kabelového vedení na Březince.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6007414/VB1, Chrastná, Březinka č.p. 27 – knn,dem.
nn - podpětí mezi obcí Horní Kruty, Horní Kruty č.p. 76, 281 46 Horní Kruty, IČ: 00235385 a
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ:24729035 ve znění
návrhu, který je jako příloha č. 10 nedílnou součástí originálu zápisu a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 185-12/2020 bylo schváleno
Bod 24 - Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hráze a
odbahnění rybníku v Dolních Krutech
Na základě žádosti o dotaci č. FVP/VOH/039490/2019 do Středočeského fondu podpory
včasné přípravy projektu EU 2021+ a NIP v rámci tematického zadání Životní prostředí –
vodní hospodářství byla zastupitelstvem Středočeského kraje, usnesením č. 014-21/2019/ZK
SCHVÁLENO dne 25. 11. 2019 poskytnutí dotace na Projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku v Dolních Krutech. Přidělená dotace je ve výši
53.845,- Kč, celkové náklady činí 107,690,- Kč. Spoluúčast obce bude činit 53.845,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje přijetí dotace ve výši 53.845,- Kč
z rozpočtu Středočeského kraje do rozpočtu obce a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na
akci Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku v Dolních
Krutech. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 186-12/2020 bylo schváleno
Bod 25 – ZŠ – odpisový plán na rok 2019
Ředitelka ZŠ předložila ke schválení odpisový plán DHM a DDHM.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje Odpisový plán na rok 2019
Základní škole Horní Kruty, okres Kolín ve znění návrhu, který je jako příloha č. 11 nedílnou
součástí originálu zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 187-12/2020 bylo schváleno
Bod 26 – Vzor nájemní smlouvy na pronájem bytů ve vlastnictví obce
Obec si nechala od právního zástupce vypracovat nový vzor smlouvy na pronájem obecních
bytů. Vzor odpovídá platné legislativě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje Vzor nájemní smlouvy na
pronájem bytů ve vlastnictví Obce Horní Kruty. Vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 12
tohoto zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 188-12/2020 bylo schváleno
Bod 27 – Způsob pronajímání a výběr nájemníků v bytech ve vlastnictví obce
Pro případ případného podání žádosti na pořízení, modernizaci obecních bytů je potřeba,
aby zastupitelstvo obce schválilo způsob pronajímání a výběru nájemníků a výši nájemného.
Soupis těchto pravidel je přílohou tohoto zápisu. Způsob pronajímání je totožný s pravidly,
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která byla zveřejněna při záměrech na pronájem obecních bytů, které byly schvalovány na
dnešním zasedání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Kruty schvaluje pravidla – Způsob pronajímání a
výběr nájemníků v bytech ve vlastnictví obce, tento dokument tvoří přílohu č. 13 tohoto
zápisu.
Výsledek veřejného hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 189-12/2020 bylo schváleno

Bod 28 – Různé, diskuse
Starosta informoval přítomné o aktuálním vývoji v odpadovém hospodářství a aktuálních
jednáních s firmou Nykos a.s., která odstraňování odpadů zajišťuje:
- Obyvatelé byli vyzváni k důkladnému třídění odpadů. Pokud se podaří vytřídit 45%
všech odpadů vyprodukovaných v obci, dosáhneme na tzv.“třídící slevu“ a ovlivní to
výši místních poplatků za svoz komunálního odpadu pro příští rok.
- Firma Nykos a.s. zaslala obci vyjádření, že nově bude kontrolován obsah nádob na
směsný odpad a pokud bude obsahovat velké množství odpadu, který lze vytřídit,
nebude nádoba vyvezena. Proběhla diskuze o proveditelnosti tohoto opatření a
možných problémech s tím spojených. Obyvatelé budou informováni a případně se
toto nařízení bude řešit na dalších zasedáních zastupitelstva.
- Ve Ždánicích, v provozovně firmy NYKOS a.s. bude nově zřízena možnost sběrného
dvora, kam budou moci obyvatelé odvézt nebezpečný a velkoobjemový odpad. O
podmínkách této služby ještě proběhnou jednání a následně budou obyvatelé
podrobně informováni.
- Čekáme na cenové nabídky na různé možnosti navýšení kapacit pro tříděný odpad –
více sběrných míst s kontejnery, kontejnery všech typů do všech vesnic i variantu
popelnic na tříděný odpad v každé domácnosti. Tyto varianty by měly být předmětem
jednání na příštích zasedáních zastupitelstva.
Bod 29 - Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Horní Kruty ukončil starosta v 18:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Horní Kruty na roky 2020 2022
3) Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Základní školy Horní Kruty na rok 2020
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Kruty na roky 2020 - 2022
5) Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Mateřské školy Horní Kruty na rok 2020
6) MŠ - odpisový plán na rok 2019
7) Žádost o převod zisku roku 2019
8) Návrh znaku a vlajky obce
9) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
10) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6007414/VB1
11) ZŠ – odpisový plán na rok 2019
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12) Vzor nájemní smlouvy na pronájem bytů ve vlastnictví obce
13) Způsob pronajímání a výběr nájemníků v bytech ve vlastnictví obce

Přílohy zápisu nejsou zveřejňovány na webových stránkách obce a jsou k nahlédnutí
na Obecním úřadu Horní Kruty během úředních hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 2. 2020
Zapisovatel: Ing. Lucie Sepekovská
Ověřovatelé:
Václav Diviš …………………...….

dne: …………………..

Ing. František Moravec ……………………………

dne: …………………..

Starosta:
Bohuslav Vedral ………………….......-

dne: …………………..

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

dne: …………………….
Razítko obce:

