
Prezenční listina ZO  Horní Krupá ze dne 18.12. 2012  
 
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     v.r. 
 
 
Program: 

1. Žádost o poskytnutí dotace na pojízdnou prodejnu pro rok 2013.      
2. Projednání rozpočtu obce na rok 2013.  
3. Projednání rozpočtového výhledu na léta 2014 až 2015  
4. Projednání směrnice o inventarizaci majetku obce. 
5. Rozpočtové opatření č. 7 
6. Rozpočtové opatření č. 8 
7. Projednání změny územního plánu č. 2   
8. Prodej a nákup pozemků – pozemek p.č. 1772/52 o výměře 141 m² - obec kupuje, pozemek p.č. 

1638/63 o výměře 137 m² - obec prodává  
9. Prodej a nákup pozemků –  pozemek 1772/56 o výměře 156 m² - obec kupuje , pozemek p.č. 

1772/55 o výměře 350 m² - kupuje obec;  pozemek p.č. 1772/57 a) o výměře 506 m² - obec prodává. 
10. Žádost o fin. příspěvek. Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, H. Brod, Dobrovského 

2915 
11. Žádost o umístění dopravního zrcadla. 
12. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 1634/19.  
 
Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne 18.12. 2012 

 
1. ZO souhlasí s příspěvkem 10 000,- Kč.   
2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013 ve výši 4 744 600,- Kč. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn od 29.11. 2012 do 18.12. 2012. 
3. ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 a bere jej navědomí. 
4. ZO projednalo a schválilo směrnici inventarizaci majetku obce. 
5. ZO projednalo a schválilo rozp. opatření č. 7. Příjmy se zvyšují o 43 358 Kč. 
6. ZO projednalo a schválilo rozp. opatření č. 8. Příjmy se zvyšují o 384 437 Kč. Výdaje se snižují o  

67 812,50 Kč. 
7. Zastupitelstvo obce Horní Krupá, příslušné podle § odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití! 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech¨, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního 
zákona, vydává změnu č. 2 územního plánu Horní Krupá, který byl schválen zastupitelstvem obce 
Horní Krupá 25.11. 2008 a nabyl účinnosti dne 8.2. 2009. 

8. ZO souhlasí s prodejem a nákupem pozemků za cenu 25 Kč za 1 m². Náklady spojené s prodejem a 
nákupem hradí obec Horní Krupá. 

9. ZO souhlasí s prodejem a nákupem pozemků za cenu 50 Kč za 1 m². Náklady spojené s prodejem a 
nákupem hradí obec Horní Krupá. 

10. ZO nesouhlasí s příspěvkem. 
11. ZO souhlasí s umístěním zrcadla a přijímá nabídnutý příspěvek 1 000 Kč. 
12. ZO souhlasí s pokácením 22 ks bříza, 2 ks dub 1 ks jírovec maďal, 1 ks topol osika, obv. 40 – 70 

cm. 
 

 



       Zapsal: Jindra v.r. 
 
 
Kontrola usnesení  ZO ze dne 27.11. 2012  
         Štěpán v.r. 

Šormová v.r. 
  Jelínek v.r. 
    


