
Prezenèní listina ZO ze dne 29.4. 2008

Pelikán Hugo v.r.
Jindra Pavel v.r.
MUDr. Pálenièek Alois v.r.
Jelínek Josef v.r.
Ing. Petr Calta v.r.
Votava Jan v.r.
Mgr., DiS. Šormová Lucie omluvena
Hosté: p. Teplý Michal, p. Prchal Václav, p. Krédl Zdenì k, pí Shestak, sl. Shestak

1. Žádost o prodej pozemku – Jaroslav Kuèera, H. Krupá 97
2. Vyhodnocení ankety o vì trných elektrárnách 
3. Stanovení vodného na rok 2008
4. Paní Shestak podala stížnost na drobnou stavbu  manželù Kruntorádových zaevidovanou 

obecním úøadem Horní Krupá pod è.j. 2678286/2006.                                                               
tato stavba 1. stíní

2. za vì tru vibruje a je hluèná
3. vzhledem k výšce je slabé konstrukce a obáváme se jejího zøícení

Dále upozoròujeme  obecní úøad, že neoprávnì ným zbouráním èásti opì rné zdi dochází k       
sesuvu pùdy do potoka.

5. Nabídka TJ Horní Krupá na pøedání majetku TJ Horní Krupá obci Horní Krupá
6. Žádost manželù Švecových , H. Krupá 54 o sociální pøíspì vek pro dì ti do 4 let vì ku
7. Zadání zpracování projektu firmì  EFEKT Projekt s.r.o. 

Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne 29.4. 2008

1. ZO pøedbì žnì  souhlasí s prodejem pozemku p.è. 1490/2 – jeho èásti na stavbu garáže
2. Anketa byla vyhodnocena takto: zúèastnilo se 288 obèanù z 378, proti výstavbì  bylo 193 

obèanù, pro výstavbu bylo 95 obèanù
ZO rozhodlo nepovolit výstavbu vì trných elektráren v katastru obce Horní Krupá

3. Náklady na vodné v roce 2007 èinily za 1 m3  9,88 Kè.                                                    
ZO stanovuje zálohu na vodné  pro rok 2008 na 10 Kè za 1 m3.

4. ZO rozhodlo vyžádat si odborný posudek na konstrukci uvedené drobné stavby, pøípadnì  
pøedá celou vì c místnì  pøíslušnému stavebnímu úøadu. Dále ZO povì øuje p. Votavu a p. 
Jelínka k místnímu šetøení sesuvu pùdy do potoka.

5. Na jednání ZO Horní Krupá  se dostavili zástupci TJ, pánové Prchal a Teplý a seznámili ZO 
s nabídkou TJ Horní Krupá na pøevod veškerého majetku na obec Horní Krupá.
ZO souhlasí s nabídkou a pøipraví návrh smlouvy.

6. ZO povì øuje starostu obce k získání informací o možnostech a zpùsobu financování  a 
odkládá rozhodnutí na další jednání ZO.

7. ZO rozhodlo zadat firmì  EFEKT Projekt s.r.o. zpracování 8 projektù na investièní akce 
v obci (viz pøíloha zápisu è. 1) v celkové výši 106 445 Kè vè. DPH.

Zapsal:  Jindra v.r.

Kontrola usnesení ZO ze dne 25.3. 2008
Pelikán v.r.

Votava Jan v.r.




