
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 26.4. 2016 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání smlouvy o zemědělském pachtu s LD Štoky  

2. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2015   

3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2015 

4. Projednání návrhu kupní smlouvy na úplatný převod plynárenského zařízení  

5. Projednání účetní závěrky MŠ    

6. Projednání nabídky na výrobu znaku, vlajky a odznaků 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6  

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 

10. Projednání rozpočtového opatřením č. 9 

11. Vyhodnocení nabídek na výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace u 

Hospodkových 

12. Vyhodnocení nabídek na opravu místní komunikace u Ročkových 

13. Oprava márnice 

14. Projednání zveřejnění výzvy na předložení nabídek na realizaci dětského hřiště 

15. Projednání nabídky na zasílání SMS občanům 

16. Projednání prodeje sekačky 

17. Projednání žádosti o prodej části stavební parcely 

18. Projednání záměru směny pozemků 202/5 a 210/4 v k.ú. Dolní Krupá 

19. Diskuse    

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání smlouvy o zemědělském pachtu s LD Štoky 

Lesní družstvo ve Štokách poslalo návrh smlouvy o zemědělském pachtu pozemků ve 

spoluvlastnictví obcí na období od 1.7. 2016 do 31.12. 2023. Výše pachtovného činí 30 019,- 

Kč/rok.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělské pachtu s Lesním 

družstvem Štoky na období od 1.7. 2016 do 31.12. 2023 za celkovou cenu 30 019,- Kč/rok.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Projednání závěrečného účtu obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 

2015  
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a se 

závěrečným účtem obce za rok 2015. Dokumenty k tomuto projednání byly zveřejněny na úřední desce 

obce od 11.4. 2016 do 26.4. 2016.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015, a to bez 

výhrad.    
Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2015  
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky ( podklady k účetní 

závěrce, rozpis výdajů, inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zápisy z 

fin. a kontr. výboru).  

Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2015.  
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání návrhu kupní smlouvy na úplatný převod plynárenského zařízení 

RWE GasNet, s.r.o. zaslala obci návrh Kupní smlouvy na úplatný převod plynárenského zařízení. 

Jedná se o „Plynofikaci k RD v Horní Krupé“ Kamenná II. Kupní cena stanovená dohodou je 

490.449,- Kč bez DPH. 

Záměr prodeje plynárenského zařízení byl zveřejněn na úřední desce obce od 31.3. 2016 do 20.4. 

2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s RWE GasNet, s.r.o. na převod 

plynárenského zařízení za cenu 490.449,- Kč bez DPH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání účetní závěrky Mateřské školy Horní za rok 2015    

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Horní Krupá za rok 

2015. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání nabídky na výrobu znaku, vlajky a odznaků 

Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkami na výrobu obecního znaku, vlajky a odznaků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s pořízením odznaků od firmy Berka Turnov, která 

podala nejvýhodnější nabídku, v počtu 500 ks a dále smaltovaného znaku a 2 ks vlajek.          

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6. Příjmy se zvyšují o 800,- Kč, 

výdaje se zvyšují o 5 500,- Kč.    

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6. 

 

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7. Výdaje se zvyšují o 492 600,- 

Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7. 

 

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8. Výdaje se zvyšují o 85 000,- 

Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8. 

 

10. Projednání rozpočtového opatření č. 9 

Hospodářka obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9. Příjmy se zvyšují o 

1 198 950,-Kč, výdaje se zvyšují o 1 710 600,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 9. Příjmy se zvyšují o 

1 198 950,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 710 600,- Kč.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Vyhodnocení nabídek na výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace 



Starosta obce seznámil přítomné se zaslanými nabídkami na provedení výběrového řízení na 

rekonstrukci místní komunikace u Hospodkových. Nabídky zaslali tyto firmy: PWB – 45 000,- Kč; 

Ak. Roženská – 45 000,- Kč; Gatema – 48 000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá zadává zakázku na organizaci výběrového řízení nejvýhodnější 

nabídce od firmy PWB na rekonstrukci komunikace u Hospodkových za 45 000,- Kč.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Vyhodnocení nabídek na opravu místní komunikace  

Starosta seznámil zastupitele s došlými nabídkami na opravu komunikace pod Ročkovými. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zadáním opravy místní komunikace pod Ročkovými 

firmě Swietelsky za nejnižší nabídkovou cenu 141 832 Kč, vč. DPH  

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Oprava márnice 

Starosta navrhl opravit márnici na hřbitově na základě cenové nabídky podané panem Oldřichem 

Holoubkem. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s provedením opravy márnice panem Oldřichem 

Holoubkem  

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání zveřejnění výzvy na předložení nabídek na realizaci dětského hřiště 

Obec Horní Krupá získala příslib dotace na vybudování dětského hřiště na Kamenné vedle 

Doležalových. Bude provedeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu podle rozsahu 

uvedeného v žádosti o dotaci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním výzvy na podání nabídek na realizaci 

dětského hřiště.        

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Nabídka na zasílání informačních SMS zpráv občanům 

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Metropolitní na využívání služeb zasílání SMS zpráv 

občanům. Měsíční paušál za službu je 240,- Kč, vč. DPH a cena 1 SMS zprávy je 0,25 Kč bez DPH. 

Občanům, kteří se přihlásí na obecním úřadě, budou na náklady obce pomocí sms rozesílána 

hlášení obecního rozhlasu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s nabídkou firmy Metropolitní na využívání služeb 

zasílání SMS zpráv občanům.       

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Prodej sekačky Wisconsin W3500 Comfort 

Starosta obce navrhl prodat nepotřebnou sekačku Wisconsin W3500 Comfort za cenu dle 

znaleckého posudku. Prodej bude uveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej sekačky Wisconsin za cenu podle znaleckého 

posudku. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Žádost o prodej části stavebního pozemku 

Byla podána žádost o koupi části stavebního pozemku parc. č. 1772/62 na zřízení příjezdové cesty 

k pozemku 1772/24. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje prodej části stavebního pozemku parc. č. 1772/62 p.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Zveřejnění záměru směny pozemků 

Starosta obce Dolní Krupá navrhuje směnu části pozemků ve společném vlastnictví obce 

Dolní a Horní Krupá. Jedná se o pozemky „Na Pile“ v k.ú. Dolní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 202/2 a 

210/4  v k.ú Dolní Krupá.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

19. Diskuse 

a) Sázení v lese  

b) Kamenná  

 


