
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 
konaného dne 24.2. 2015 na obecním úřadě 

 
Program zasedání 

1. Projednání smlouvy s ČEZ Distribuce  
2. Žádost o připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ 
3. Žádost o sponzorský dar                     
4. Projednání Strategického plánu obce        
5. Projednání vyhlášky o odpadech    
6. Projednání smlouvy s firmou PWB  
7. Žádost FS ČCE o příspěvek na koncert 
8. Projednání smlouvy s ÚZSVM    
9. Diskuse 

 
1. Projednání smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. 
Na základě naší žádosti  o provedení přípojky elektrické energie k fotbalovému hřišti poslala ČEZ 
Distribuce, a.s.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
Přípojka bude zhotovena za 10 000,- Kč.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy o připojení 
odběrného místa s ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
2. Žádost o připojení k akci „Vlajka pro Tibet“  
Spolek Lungta poslal na obec žádost o připojení obce k akci Vlajka pro Tibet 2015 a to vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá nesouhlasí s připojení obce k akci Vlajka pro Tibet 2015. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
3. Žádost o sponzorský dar  
Pan Lukáš Frolík z Pardubic požádal o sponzorský příspěvek na elektrický invalidní vozík pro svoji 
tchýni paní Sobotkovou ze Žďáru nad Sázavou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  nesouhlasí se sponzorským příspěvkem na invalidní vozík 
pro paní Sobotkovou.    
Usnesení  bylo schváleno.   
Zastupitelstvo obce upřednostňuje pomoc svým občanům. 
 
4. Projednání Strategického plánu obce       
Starosta jménem obce požádal MAS Královskou stezku o.p.s. o zpracování Strategického plánu 
obce. Po zaslání návrhu Strategie bylo rozhodnuto o jejím projednání s občany obce, které se bude 
konat na veřejné schůzi obce. Návrh Strategie je k nahlédnutí na www.hornikrupa.cz  
 
5. Projednání vyhlášky o odpadech  
Starosta obce seznámil zastupitele s novou vyhláškou o stanovení systému shromažďování , sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Horní Krupá 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Krupá č. 
1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 



odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní 
Krupá 
 Usnesení bylo schváleno. 
 
6. Projednání smlouvy s firmou PWB      
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s Příkazní smlouvou se společností PWB hb s.r.o. , 
která zpracovává dokumentaci k podání žádosti o získání finanční podpory „Podpora výstavby 
technické infrastruktury pro rok 2015 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje smlouvu se společností PWB hb s.r.o.  
 Usnesení  bylo schváleno. 
 
7. Žádost FS ČCE o příspěvek na koncert  
David Šorm, jménem Farního sboru Českobratrské církve evangelické podal žádost o spolupořádání 
velikonočního koncertu v hornokrupském kostele. Jedná se o koncert v sobotu 4. dubna 2015, na 
programu je Missa brevis“ od Jiřího Pavlici. V žádosti jde o úhradu poloviny nákladů, které 
nebudou pokryty ze vstupného. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje příspěvek na koncert dle žádosti.  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
8. Projednání smlouvy s ÚZSVM 
ÚZSVM poslal obci kupní smlouvu na pozemek pod kulturním domem. Jedná se o pozemek parc. 
č. 32/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926 m² za cenu 100 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s koupí pozemku a schvaluje navrženou kupní 
smlouvu  č. 284/2014  s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
9. Diskuse  

a) Změna dotace v POVV – oprava chodníku u kapličky 
b) Kontrola hospodaření MŠ  
c) Obecní pracovník 
d) Odkup a výměna pozemků na Zálesí  
e) Veřejná schůze – bude se konat 20. března 2015 v 18.°° hodin v KD 
f) Změna odjezdu autobusu ve 12.50 – bude jednáno na veř. schůzi 
g) Pozemkové úpravy 
h) Neinvestiční náklady na žáky ZŠ Dolní Krupá 
i) Informace z jednání o opravě hráze u rybníku Pilský 

 
 
 


