
Prezenční listina ZO  Horní Krupá ze dne 26.8. 2014  
 
Josef Jelínek       v.r. 
Jindra Pavel       v.r. 
Ing. Petr Calta       v.r. 
MUDr. Páleníček Alois      v.r. 
Štěpán Michal       v.r. 
Mgr. Šormová Lucie, DiS     v.r. 
Bc. Jitka Doležalová, DiS     omluvena 
Host: sl. Kárníková, Jiří Votava ml. 
 
Program: 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Horní Krupá a RWE GasNet 
s.r.o. pro výstavbu plynového vedení k parcelám p.č. 1772/27 19 RD na Kamenné II. 

2. Žádost o poskytnutí materiálu na opravu  obecního chodníku u domu č.p. 124. Jedná se asi o 28 bm 
chodníku.  

3. Žádost o poskytnutí materiálu na opravu obecního chodníku u domu č.p. 89. Jedná se asi o 25 bm. 
chodníku.  

4. Žádost o zakoupení stavební parcely p.č. 1772/55.              
5. Žádost o pronájem prostor pro 1-2 denní prodej secondhadového zboží. Levná móda. 
6. Žádost o prodej objektu na st. parcele p.č. 7/2 v k.ú. H. Krupá, (vejminek u č.p. 9).  
7. Kontrola  pokladny.  
8. Rozpočtové opatření č. 3.  
9. Diskuse: Podnět k řešení přístupu do lesa v části Údolí po soukromé cestě. 

 
 
  
 
Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne 26.8. 2014 

 
1. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s RWE Net Gas. s.r.o. 
2. ZO souhlasí s poskytnutím materiálu a úhrady práce bagrem 
3. ZO souhlasí s poskytnutím materiálu a úhrady práce bagrem  
4. ZO souhlasí s možností zakoupení st. parcely p.č. 1772/55.                                                                                                                  
5. ZO souhlasí s pronájmem sálu v KD za stanovených podmínek, případně hospody v KD. 
6. ZO nesouhlasí s prodejem, stavbu opraví obec.  
7. Nebyly shledány žádné závady.  
8. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3. Výdaje se zvyšují o 1 239 966 Kč. Příjmy se 

zvyšují o 538 337 Kč. 
9. ZO navrhuje, aby byl přístup do lesa zachován, o konkrétním vedení cesty se bude dále jednat. 

 
 
 
 
 
         Zapsal: Jindra  v.r.  

Kontrola usnesení  ZO Horní Krupá ze dne 29.7. 2014  
       Štěpán v.r. 

      
      Šormová v.r. 
       


