
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 
konaného dne 17.12. 2014 na obecním úřadě 

 
Program zasedání 

1. Situace stavby a cesta do lesa v Údolí, pozemky na Zálesí 
2. Zavedení elektřiny a veřejného osvětlení na fotbalové hřiště 
3. Projekt odvlhčení a rekonstrukce střechy pro SP pro výměnek u č.p. 9 
4. Stavba haly 
5. ZTV Kamenná II – inž. sítě, dodavatel, postup prací 
6. Strategie rozvoje obce 
7. Projednání darovací smlouvy s MAS Královská stezka 
8. Projednání rozpočtu  
9. Projednání rozpočtového výhledu 
10. Projednání rozpočtového opatření č. 6       
11. Projednání rozpočtového opatření č. 7 
12. Žádost o finanční příspěvek od o.s. Benediktus 
13. Projednání daru panu Jelínkovi 
14. Stanovení cen na příležitostný pronájem techniky, prodej pohlednic 
15. Inventura  MŠ – zástupce ZO 
16. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
17. Zimní údržba komunikací 
18. Rekonstrukce MŠ 
19. Diskuse  

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 
 
 
 
 
1. Situace stavby RD, pozemky na Zálesí 
V rámci stavby rodinného domu  v Údolí na pozemku p.č. 1862 (PK) dojde k přerušení cesty 
v Údolí od zastávky autobusu do blízkých lesů. Vlastník pozemků je ochoten umožnit cestu po 
jeho pozemcích kolem budoucí stavby pro pěší přístup do lesa. V rámci toho bude třeba, aby obec 
jednala s vlastníkem sousedního pozemku  o odkoupení části pozemku z důvodu přístupu na 
budoucí cestu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s umístěním  stavby na pozemku p.č. 1862 (PK) 
v Údolí.  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
 
 
2. Zavedení elektřiny a veřejného osvětlení na fotbalové hřiště 
Na návrh pana starosty bylo jednáno o možnosti zavedení elektřiny a veřejného světlení 
k fotbalovému hřišti pro možnost většího využití prostoru fotbalového hřiště 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje zadat vypracování projektu rozvodu elektřiny a 
veřejného osvětlení na fotbalové hřiště.  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
 
 



3. Projekt na výměnek  
Starosta obce seznámil přítomné s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace na 
nejnutnější opravy výměnku. Jedná se o odvlhčení a rekonstrukci střechy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje zadat vypracování projektu na rekonstrukci 
výměnku u č.p. 9.    
Usnesení  bylo schváleno. 
 
4. Stavba haly  
Starosta obce navrhl  odložení stavby haly pro  obecní účely do doby, než by bylo možné získat  na 
tuto stavbu dotaci. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí s odložením stavby haly pro obecní účely do doby 
vypsání vhodné dotace, maximálně do roku  2016.   
 Usnesení  bylo schváleno. 
 
5. ZTV Kamenná II    
Starosta informoval přítomné o možnosti rozdělení stavby na 2 etapy. V první etapě v roce 2015 
vybudování veškerých inženýrských sítí kromě silnice. Přístupová cesta bude pouze zpevněna. 
Komunikace s chodníky bude budována až v dalších letech. Starosta navrhuje zadat firmě PWB 
zpracování výběrového řízení na dodavatelskou firmu k vybudování inženýrských sítí.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje výběr firmy  PWB pro zadání výběrového řízené 
pro ZTV Kamenná II. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
6. Strategie rozvoje obce    
Strategie rozvoje obce je dokument, který je již nyní předpokladem pro podávání žádostí 
k některým dotacím. Ve výhledu se předpokládá, že bude povinný pro obce při žádání u většiny 
dotací. 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje zadání  zpracování Strategického plánu obce 
MAS Královská stezka o.p.s. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
7. Projednání darovací smlouvy s o.p.s. Královská stezka 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá rozhodnutí do příštího zasedání. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
8. Projednání rozpočtu na rok 2015  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočet na rok 2015. Rozpočet je vyrovnaný ve 
výši 5 811 100 Kč.    
Usnesení  bylo schváleno. 
 
9. Projednání rozpočtového výhledu 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem na léta 2016 – 2017. Výše příjmů a 
výdajů jsou 5 450 tis. Kč. 
ZO vzalo rozpočtový výhled na vědomí. 
 
 
 



10. Projednání rozpočtového opatření č. 6   
ZO projednalo rozpočtového opatření, ve kterém byl opraven účelový znak u dotace z MMR na 
dětské hřiště. Příjmy ani výdaje se nezměnily.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6  
Usnesení  bylo schváleno. 
 
11. Projednání rozpočtového opatření č. 7.       
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření, v jehož rámci jsou provedeny úpravy příjmů a 
výdajů. Opatření bude přílohou zápisu.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.   
Usnesení  bylo schváleno. 
  
12. Žádost o finanční příspěvek  
Občanské sdružení Benediktus z Chotěboř žádá o finanční příspěvek na dopravu klienta z naší obce 
ve výši 8 600 a na další činnost  sdružení 15 000,- Kč. Byla navržena částka 8 600 Kč na dopravu a 
10 000 Kč na pokrytí dalších nákladů. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro občanské sdružení Benediktu ve výši 18 600,-Kč.   
Usnesení  bylo schváleno. 
 
13. Projednání daru panu Jelínkovi  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar.         
Usnesení  bylo schváleno. 
 
14. Stanovení cen na příležitostný pronájem techniky, prodej pohlednic 
Zastupitelstvo obce stanovilo ceny příležitostného pronájmu techniky takto:  
Traktor a bagr pro občany 400 Kč/ 1 hodinu, pro jiné 600 Kč/ 1 hodinu  
Cena příležitostného sečení  trávy 400 Kč/ 1 hodinu  
Pohlednice se budou prodávat 1 ks za 5 Kč.   
 
15. Inventura v mateřské škole 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje Michala Štěpána jako zástupce obce do 
inventurní komise Mateřské školy Horní Krupá. 
 Usnesení  bylo schváleno. 
 
16. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena společností PEN – projekty energetiky, s.r.o. poslala návrh 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu, název stavby Havlíčkův Brod Olešná – přeložka NN - ČEPS. Věcné břemeno se 
bude týkat pozemku 2674, druh pozemku – ostatní plocha.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
17. Zimní údržba komunikací  
Zimní údržbu komunikaci bude provádět Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.. Údržba se bude 
provádět podle Plánu zimní údržby. 
 



18. Rekonstrukce Mateřské školy      
Pro rekonstrukci mateřské školy bude vypracován projekt s navýšením kapacity MŠ pro možnost 
podání žádosti o dotaci. Starosta navrhuje, aby pro zpracování projektu byla určena firma EFEKT 
projekt. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování projektu na rekonstrukci MŠ firm ě Efekt 
projekt.    
Usnesení  bylo schváleno. 
 
19. Diskuse  

a) vývěska na VEMDEJ 
b) informace o rekonstrukci mostku u „Česaláku“ 
c) informace o dotací na kanalizaci a ČOV 
d) informace ze zasedání DSO Krupsko 

 


