
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 
konaného dne 20.1. 2015 na obecním úřadě 

 
Program zasedání 

1. Žádost ČSŽ o příspěvek na činnost v roce 2015. 
2. Žádost ČSŽ o prominutí poplatku na nájem sálu v KD 
3. Projednání kupní smlouvy s ÚZSVM na pozemek p.č. st. 32/1 
4. Projednání příspěvku na neinvestiční náklady na žáky v ZŠ Dolní Krupá       
5. Žádost Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o finanční příspěvek 
6. Návrh na zpracování Projektové dokumentace na revitalizaci parku 
7. Zpracování návrhu na znak obce 
8. Návrh na odměnu hospodářce 
9. Diskuse 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 
 
1. Žádost ČSŽ o příspěvek na činnost v roce 2015 
Český svaz žen  v Horní Krupé požádal o příspěvek na různé aktivity, které pořádá  pro děti a 
občany naší obce (dětský karneval, dětský den, výlety nebo zájezdy do divadla ) 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s příspěvkem 10 000,- Kč na aktivity pro rok 2015. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
2. Žádost ČSŽ o prominutí poplatku na nájem sálu v KD 
Z důvodu malé účasti návštěvníků žádá ČSŽ o prominutí platby za nájem KD pro akci „Babský 
bál“, konanou v sobotu 17.1. 2015.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje prominutí platby za pronájem kulturního domu 
pro akci „Babský bál“ 2015.  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
3. Projednání kupní smlouvy s ÚZSVM na pozemek p.č. st. 32/1 
Pozemek p.č. 32/1 pod kulturním domem je ve vlastnictví státu, ve správě Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V letošním roce končí nájemní smlouva na tento pozemek 
a ÚZSVM souhlasí s prodejem pozemku. Pozemek má výměru 926 m² a odhadní cena pozemku je 
100 000,- Kč (cca 108 Kč/m²). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s odkoupením pozemku p.č. st. 32/1 v k.ú. Horní 
Krupá za cenu 100 000,- Kč.    
Usnesení  bylo schváleno. 
 
4. Projednání příspěvku na neinvestiční náklady na žáky v ZŠ Dolní Krupá      
Starosta obce Dolní Krupá se obrátil na naší obec se žádostí o přispění na  neinvestiční náklady na 
žáky docházející z naší obce do základní školy v Dolní Krupé.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s příspěvkem na neinvestiční náklady. Jeho výše 
bude upřesněna na příštím jednání zastupitelstva. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
 
 
 



5. Žádost Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o finanční příspěvek 
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o.p.s. poslalo žádost o poskytnutí příspěvku na 
svoji činnost.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje příspěvek pro Centrum zdravotně postižených 
Kraje Vysočina. Obec Horní Krupá podporuje primárn ě zařízení, kde jsou v péči místní 
občané. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
6. Návrh na zpracování Projektové dokumentace na revitalizaci parku 
Starosta obce navrhuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci parku v Horní 
Krupé pro žádost o dotaci. 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje zadat vypracování Projektové dokumentace na 
revitalizaci parku v Horní Krupé. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
7. Zpracování návrhu na znak obce 
Starosta obce navrhuje zadat zpracování návrhů na znak obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zadat vypracování návrhů na znak obce. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
8. Návrh na odměnu hospodářce 
Starosta obce navrhuje odměnu pro hospodářku obce. . 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje odměnu hospodářce obce.  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
9. Diskuse  

a) Průběh prací na budování inženýrských sítí  na parcelách Kamenná II 
b) Protipovodňové opatření  
c) Výše poplatku za dítě v MŠ – bude stanovena na dalším ZO. 
d) Oprava obecního traktorbagru 

 
 


