
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 31.5. 2016 na obecním úřadě 
 

Program jednání : 

1. Žádost o projednání stavu na sousedním pozemku  

2. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě RD 

Jiřího Votavy v Údolí   

3. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě RD 

Pavla Stehno v Horní Krupé   

4. Seznámení s rozpočtovým opatření č. 10   

5. Projednání RO č. 11  

6. Seznámení s výsledkem kontroly pokladny a hospodaření obce  

7. Projednání návrhu smlouvy s firmou LK Advisory 

8. Projednání výběru firmy na zhotovení dětského hřiště 

9. Žádost o finanční příspěvek – Klub RADOST  

10. Diskuse    

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Žádost o projednání stavu na sousedním pozemku 

Zastupitelstvu byla poslána žádost o projednání neuspokojivého stavu pozemku p.č. 1626/4, na 

kterém byly prováděny pravděpodobně přípravné práce na přesun koryta vodního toku. Rovněž na 

části obecního pozemku. Zastupitelstvo obce ani obecní  úřad nebyly seznámeny s žádným 

záměrem ohledně výše zmíněného pozemku, nebylo vydáno ani povolení ke kácení dřevin. 

K dnešnímu dni jsou obecní pozemky dány do původního stavu. Ostatní záležitosti budou řešeny 

MěÚ v Havlíčkově Brodě, případně ČIŽP. 

Návrh usnesení: 

Bude odpověděno, že obecní úřad nebyl požádán o vydání povolení ke kácení dřevin ani seznámen 

s úpravami na obecním pozemku. Obecní pozemek je již uveden do původního stavu.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Projednání  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k výstavbě 

nového kabelového vedení RD   
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností CITELUM, a.s. Praha, žádá obec  o uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  Jedná se o věcné břemeno na obecním pozemku parc. č. 

PK 2725 a 2708/12 v k.ú. Horní Krupá umístěním distribučního zařízení pro stavbu rodinného domu.   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí k provedení kabelové 

přípojky s ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu RD na obecních pozemcích parc. č. PK 2725 a 2708/12 v k.ú. 

Horní Krupá.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k výstavbě 

nového kabelového vedení RD   
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou ZMES, s.r.o. z Třebíče, žádá obec  o uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  Jedná se o věcné břemeno na obecním pozemku parc. č. 

1634/11 v k.ú. Horní Krupá umístěním distribučního zařízení pro stavbu RD v Horní Krupé.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí k provedení kabelové 

přípojky s ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu RD v Horní Krupé na pozemku parc. č. 1634/11 v k.ú. Horní 

Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10  

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 10. Výdaje se 

zvyšují o 40 800,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 
 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 11    

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 11. Výdaje se zvyšují o 

327 000,- Kč, příjmy se zvyšují o 41 888,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 11 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Seznámení s výsledkem kontroly pokladny a hospodaření obce 

Člen finanční komise seznámil přítomné s provedenou kontrolou pokladny a hospodaření obce. 

Z kontroly byl proveden zápis. Nebyly shledány závady. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis a výsledek kontroly pokladny a hospodaření obce. 

 

7. Projednání návrhu smlouvy s firmou LK Advisory  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy s firmou LK Advisory na zpracování a podání 

žádosti o dotaci na pořízení vozidla pro SDH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření smlouvy s firmou LK Advisory, a.s. na 

zpracování a podání žádosti o dotaci na vozidlo pro SDH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Projednání výběru firmy na zhotovení dětského hřiště  

Starosta obce seznámil přítomné s došlými nabídkami na zhotovení dětského hřiště. Podle nejnižší 

cenové nabídky je navržena k realizaci firma „Hřiště hrou, s.r.o.“ Hřiště bude realizováno za 

podpory dotace z MMR z Programu obnovy venkova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření smlouvy s firmou „Hřiště hrou, s.r.o.“  na 

zhotovení dětského hřiště. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Žádost o finanční příspěvek – klub RADOST  

Klub RADOST – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. z Prostějova zaslal 

obci žádost o finanční příspěvek na podporu jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo naší 

obce se snaží podporovat potřebné v našem okolí, navrhuje neschválit příspěvek pro klub 

RADOST.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro klub RADOST 

z Prostějova.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Diskuse 

a) Pronájem hasičské nádrže  

 


