
Prezenční listina ZO ze dne 18.12. 2007

Pelikán Hugo v.r.
Jindra Pavel v.r.
MUDr. Páleniček Alois v.r.
Jelínek Josef v.r.
Ing. Petr Calta v.r.
Votava Jan v.r.
Mgr., DiS. Šormová Lucie v.r.
Hosté:  Lacina Václav ml., Lacina Václav st.

1. Rozpočtové opatření  č. 6
2. Projednání rozpočtu na rok 2008
3. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les.  1 ks dub obvod 2,5 m – Jindra Jan, 

H. Krupá 42
4. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. 1 ks jíva, obv. 85 cm, 4 ks olše, 

obv. 110,80,120,120 cm,   jíva 1 ks  obv. 90 cm, 3 ks jasan obv. 105, 110, 80 cm, 3 ks bříza, 
obv. 100,110,120 cm – obec H. Krupá

5. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les. 25 ks, duby, střecha, jíva, líska , bříza , 
třešeň, planá višeň, buky, jasan, obv. nad 60 cm – Oldřich Štěrba, Žďár n.S. Libušínská 2

6. Rozpočtový výhled na rok 2009 – 2010
7. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 

2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a třídění odpadu.
8. Žádost o zřízení věcného břemene na p.č. 527/7 o výměře 309 m² a p.č. 516/3 o výměře 

314 m², kde je obec spoluvlastníkem ideální 8/838  - Gasag s.r.o. V újezdech 559/2 Brno - 
Medlánky

9. Žádost o vyjádření k instalaci fotovoltaických panelů na rod. dům č. 5 – Daniel Beran, H. 
Krupá č. 105

10. Žádost o odkoupení pozemku část p.č. 88/1 díl a   a   b  o výměře 83 m². Blahna Karel, H. 
Krupá čp. 82

11. Projednání podmínek prodeje pozemků  „Na Kamenné“ – ing. Otakar Švec, Horní Krupá 54
12. Diskuse

Zápis z jednání ZO ze dne 18.12. 2007 

1. Výdaje se zvyšují o 825 000 Kč, příjmy se zvyšují o 561 000 Kč.
2. ZO schvaluje  rozpočet obce na rok 2008. Příjmy a výdaje budou ve výši 4 003 600 Kč. 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 23.11. 2007 do 18.12. 2007
3. ZO souhlasí s pokácením dubu
4. ZO souhlasí s pokácením dřevin
5. ZO souhlasí s pokácením dřevin. Pan Votava  je pověřen označením stromů určených k 

pokácení
6. ZO projednalo a vzalo na vědomí rozpočtový výhled na rok 2009 – 2010.
7. ZO schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o poplatku za komunální 

odpad. Poplatek bude stanoven takto: děti do 18 let 90 Kč, občané starší 65 let 185 Kč, 
občané 370 Kč.

8. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene
9. Obec nemá námitek
10. ZO souhlasí s prodejem za 25 Kč/ m², náklady spojené  s prodejem hradí kupující
11. ZO nemá za nabízených podmínek zájem i koupi pozemků.
12. projekt a dotace na cyklostezku, zateplení KD a MŠ – dotace;  výkup pozemků  na  výstavbu 



r. domků v lokalitě „Kamenná“ – rozprava s Lacinovými

Kontrola usnesení ZO ze dne 20.11. 2007 

Votava Jan v.r.
Šormová v.r.  

Zapsal:  Jindra v.r.


