
Prezenční listina ZO  Horní Krupá ze dne 26.5. 2009 
 
Pelikán Hugo       v.r. 
Jindra Pavel       omluven 
MUDr. Páleniček Alois      v.r. 
Jelínek Josef                      v.r. 
Ing. Petr Calta       v.r. 
Votava Jan              v.r. 
Mgr., DiS. Šormová Lucie     v.r. 
 
 
Program: 

1. Žádost o pronájem požární nádrže – Jiří Jelen, Rozsochatec 118   
2. Žádost o prodej pozemku p.č. 1392 – louka o rozloze 1 640 m². Luboš Pavlas, Horní Krupá 

46 
3. Žádost o prodej pozemků ve spoluvlastnictví obce Horní Krupá p.č.  483/10, p.č. 457/14,  

p.č. 470/8,  p.č. 459/3,  p.č. 370/6, p.č. 370/7,  p.č. 472 v kat. území Ždírec na Moravě – 
Obec Ždírec , Ždírec 25, 588 13 Polná, IČ: 00287008 

4. Žádost obce Horní Krupá o udělení výjimky na hygienické limity pro vodní zdroj pro 
obyvatelstvo. 

5. Projednání výsledku výběrového řízení na zřízení pracoviště Czech „Point v obci Horní 
Krupá 

 
 
Zápis z jednání ZO Horní Krupá ze dne   26.5. 2009  
 
1. ZO souhlasí s pronájmem za následujících podmínek: Okolí nádrže bude nájemce 

pravidelně  udržovat  (sekat)  a jednou ročně zajistí na své náklady vyčištění nádrže.                      
2. ZO souhlasí s prodejem pozemku č. 1392 o výměře 1640 m² v kat. území Horní Krupá za 

cenu 10 Kč/ m². Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
3. ZO souhlasí s prodejem spoluvlastnických podílů na výše uvedených parcelách obci Žďírec 

na Moravě za odhadní cenu. 
4. ZO projednalo překročení limitů jakosti pitné vody a rozhodlo vzhledem k velmi malému 

překročení obsahu dusičnanů o podání žádosti na udělení výjimky. 
5. Na základě doporučení komise pro posouzení  a hodnocení nabídek zastupitelstvo obce 

schvaluje pro realizaci zakázky na zřízení pracoviště Czech Point firmu PC Sinek z Havl. 
Brodu, Smetanovo nám. 3290 a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou na dodávku 
zařízení pro pracoviště Czech Point v Horní Krupé. 

 
 
 
   
         Zapsal: Jan Votava  
           Votava J. v.r. 
 
Kontrola usnesení ZO ze dne 28.4. 2009     

 Pelikán v.r. 
 
 
     Jelínek v.r.       
      


