
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 
konaného dne 27.10. 2015 na obecním úřadě 

 
Program jednání: 

1. Projednání záměru prodeje části obecního pozemku 
2. Projednání výměny oken v hasičské zbrojnici  
3. Projednání nákupu žacího travního traktoru   
4. Provedení inventury majetku obce za rok 2015 
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10  
6. Projednání rozpočtového opatření č. 11  
7. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ 
8. Projednání žádosti obce Rozsochatec o příspěvek na vaření obědů 
9. Projednání podání žádosti o dotaci na dětské hřiště na „Kamenné“ 
10. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 1772/64  
11. Projednání záměru nákupu a prodeje pozemků v Údolí 
12. Žádost o příspěvek na lampiónový průvod 
13. Projednání změny poskytovatele plynu 
14. Diskuse  

 
Hlasování:  pro 7 proti  0, zdržel se  0 
 
Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 
 
1. Projednání záměru prodeje pozemku 
Pan H. žádá o prodej obecních pozemků, které jsou zaplocené a využívané.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1587/37 
 k.ú. Horní Krupá za 50,- Kč/m² 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
2. Projednání výměny oken v hasičské zbrojnici    
Starosta obce předložil nabídky firem na výměnu oken a dveří v hasičské zbrojnici. Z došlých 
nabídek je cenově nejlepší nabídka od firmy Vekra okna. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s výměnou oken a dveří v hasičské zbrojnici od 
firmy Vekra okna. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
3. Projednání  nákupu žacího travního traktoru  
Starosta obce předložil nabídky na nákup travního traktoru. Byl vybrán žací traktor Iseki SXG 323 
HL. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje nákup žacího traktoru  Iseki SXG 323 HL za cenu 
364 000,- Kč bez DPH.   
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
4. Provedení inventury obecního majetku v roce 2015 



Starosta obce dává pokyn k provedení inventury majetku obce k 31.12. 2015 a vydává Plán inventur 
na rok 2015.  
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí pokyn k provedení inventur k 31.12. 2015. 
 
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10 
Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10.  Jedná se o navýšení 
rozpočtu ve výdajích o 19 800,- Kč.   
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10.  
 
6. Projednání rozpočtového opatření č. 11  
Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11. Příjmy se navyšují o 
795 450, Kč a výdaje se navyšují o 383 100,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 11. Příjmy se navyšují o 
795 450,- Kč a výdaje se navyšují o 383 100,- Kč. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
7. Projednání  podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ 
Starosta  obce seznámil zastupitele s podmínkami žádosti o dotaci a s probíhající přípravou 
dokumentace a stavebního povolení na rekonstrukci mateřské školy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání  žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ 
z programu MŠMT 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
8. Projednání příspěvku obci Rozsochatec na vaření obědů 
Obec Rozsochatec podala žádost o přispění na režijní náklady na vaření obědů. Z Rozsochatce nám 
dovážejí obědy do naší mateřské školy. Obec Rozsochatec žádá o příspěvek 5,- Kč / 1 dodaný oběd 
pro naši MŠ. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje příspěvek ve výši 5 Kč na 1 odebraný oběd naší 
mateřskou školou pro Obec Rozsochatec.   
Usnesení bylo schváleno. 
 
9. Projednání podání žádosti o dotaci na dětské hřiště na „Kamenné“ 
Starosta obce seznámil zastupitele s možností čerpání dotace na vybudování dětského hřiště u 
nových rodinných domků na Kamenné na pozemku 1772/30. Jedná se o obecní pozemek, který byl 
k tomuto účelu vyhrazen. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s podáním žádosti o dotaci na dětské hřiště 
z Programu obnovy a rozvoje venkova u MMR.  
Usnesení bylo schváleno. 
 
10. Projednání žádosti o prodej stavebního pozemku 
Pan P. podal žádost na koupi stavebního pozemku parc. č. 1772/64 o výměře  673 m². Prodej bude 
uskutečněn za stejných podmínek jako u ostatních stavebních pozemků.                        
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc. č. 1772/ 64 o 
výměře 673 m² ke stavbě rodinného domu za těchto podmínek: cena pozemku je 350 Kč/m², 
náklady na prodej hradí kupující; ve smlouvě bude uvedeno, že prodávající obec si vyhrazuje 
předkupní právo věcné na stejnou prodejní cenu tj. 235 550,- Kč, a pokud majitel pozemku 



nezkolauduje stavbu rodinného domu do 5-ti let od podpisu smlouvy, zaplatí prodávající obci 
Horní Krupá 50 000,- Kč. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
11. Projednání záměru prodeje a nákupu pozemků 
Pan V. žádá o prodej, případně směnu pozemků kolem domku. Některé části jím zaploceného 
pozemku jsou obecní a zase část obecní komunikace vede po pozemcích v jeho vlastnictví. Pan V. 
chce tuto situaci s obcí vyřešit vzájemnou směnou (případně koupí a prodejem) dotčených 
pozemků. Jedná se o pozemky 2726/2, 2726/3 a 2726/4 v k.ú. Horní Krupá. Pozemky byly 
zaměřeny a mají konkrétní výměru. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se záměrem prodeje (případně směny) obecních 
pozemků s pozemky pana V. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
12. Žádost  o příspěvek na lampiónový průvod  
Byla podána žádost o příspěvek na konání lampiónového průvodu. Průvod se bude jako loni konat 
v Zálesí.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje dar na konání lampiónového průvodu ve výši 
500,- Kč.   
Usnesení bylo schváleno. 
 
13. Změna poskytovatele plynu 
Starosta obce seznámil  přítomné s možností změny dodavatele zemního plynu za výhodnější 
cenovou nabídku. Výhodnější nabídka přišla od firmy ČEZ Prodej, s.r.o. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí  se změnou poskytovatele plynu a souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávku plynu v kulturním domě. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
14. Diskuse 

a) Průběh stavebních prací na ZTV Kamenná II.  
 
 


