
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 2.2. 2016 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v LD Štoky 

2. Projednání daru pro ADIVADLO 

3. Projednání daru Českému svazu žen Horní Krupá  

4. Projednání žádosti ČSŽ o prominutí úhrady energií a nájmu KD 

5. Seznámení s RO č. 15       

6. Projednání podání žádosti o dotaci z POVV na opravu budovy č.p. 62  

7. Projednání podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského vozidla 

8. Projednání podání žádosti o dotaci na osázení svahu u fotbalového hřiště 

9. Projednání žádosti o kácení dřevin – Horák Jaroslav  

10. Projednání žádosti o kácení dřevin – Horáková Jana 

11. Projednání žádosti o kácení dřevin – FS ČCE, David Šorm   

12. Projednání žádosti o kácení dřevin – obec Horní Krupá 

13. Projednání žádosti o finanční podporu – záchranná stanice Pavlov  

14. Projednání žádosti k připojení k akci „vlajka pro Tibet“  

15. Projednání převodu majetku TJ Horní Krupá do vlastnictví obce  

16. Vypracování projektu na rekonstrukci sauny 

17. Provedení hydrogeologického posudku na vrt pitné vody 

18. Podání žádosti o nabídky na výstavbu kanalizace na zbývajících pozemcích Kamenná II. 

19. Žádost MŠ o převedení hospodářského výsledku r. 2015 do fondu rezerv 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání návrhu smlouvy o věcném břemenu  

V návaznosti na dokončení stavby „Rounek-Hájovna, příp. VN, TS, NN“ a v souladu 

s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla společnost  

Dopravoprojekt Ostrava  pověřena energetickou společností E.ON, aby zajistila zprostředkování, 

tedy podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o věcné břemeno na pozemku 777/1    

v k.ú. Rounek 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. JI-

014330023691/007 se společností E.ON 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Projednání daru pro ADIVADLO    

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit dar sdružení ADIVADLO, které pořádá přehlídky 

divadelních inscenací pro děti a mládež s názvem DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje dar pro sdružení ADIVADLO ve výši 1 000,- Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání daru pro ČSŽ  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá navrhuje poskytnout dar pro Český svaz žen v Horní Krupé 

(ČSŽ) ve výši 10 000,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje poskytnutí daru ČSŽ ve výši 10 000,- Kč.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Žádost ČSŽ o prominutí platby za nájem a energie 



Z důvodu velmi malé účasti občanů na Babském bále, žádá ČSŽ o prominutí plateb za nájem KD a 

a energie.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prominutí plateb za nájem KD a energie.     

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 

Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15. Úprava byla provedena ve 

výdajích. Z položky 3723 6122, Org 3746 byla přeúčtována částka 76 992,45 na položku 3723 6122 

Org 3746, 054 1(Nástroj, zdroj). Výše výdajů se nezměnila.    

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 

 

6. Projednání podání žádosti o dotaci z POVV   

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 

Vysočina (POVV). Tato dotace bude použita na opravu výminku č.p. 62 (oprava střechy, omítek, 

podlah).   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 

Vysočiny na opravu výminku č.p. 62.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského vozidla  

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského 

vozidla z programu IROP  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup hasičského vozidla.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání podání žádosti o dotaci na vysázení zeleně  

 Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci na osázení svahu proti fotbalovému hřišti. 

Záměrem je vysázení několika hnízd keřového porostu a ovocných dřevin starých odrůd kolem 

cyklostezky z programu MŽP. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na vysázení zeleně na svahu u 

fotbalového hřiště.       

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les 

Byla podána žádost o kácení stromů na pozemcích v části Lysá. Jedná se o pokácení 1 ks ořech 

vlašský a 1 ks třešně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s pokácením uvedených stromů.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les 

Byla podána žádost o kácení stromů a keřů na pozemku v Horní Krupé. Jedná se o 2 ks olše, které 

jsou suché a dále o probírku keřového porostu olše, jíva, černý bez.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s kácením podle žádosti.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Projednání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les  

Byla podána o povolení pokácení 6 ks smrků na zahradě z důvodu napadení lýkožroutem 

smrkovým. 



Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s pokácením uvedených stromů.     

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání návrhu kácení stromů 

Starosta obce navrhuje pokácení stromů na pozemcích v obci. Jedná se o 2 ks smrk, které jsou 

napadeny kůrovcem, 1 ks břízy na návsi a 2 ks břízy u MŠ.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s navrženým kácením.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání žádosti o finanční podporu  

Stanice Pavlov, o.p.s. podala žádost o finanční podporu činnosti Záchranné stanice pro 

handicapované živočichy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje příspěvek pro Stanici Pavlov.        

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání žádosti o připojení k akci „vlajka pro Tibet“ 

Spolek Lungra žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která je 

symbolickou podporou lidských práv Tibeťanů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje připojení k akci „Vlajka pro Tibet“.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání převodu majetku od TJ 

Po předchozích jednáních se zástupci TJ a konzultacích předložil starosta obce návrh na převedení 

majetku Tělovýchovné jednoty Horní Krupá do vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje bezplatné převedení majetku Tělovýchovné jednoty 

Horní Krupá do vlastnictví obce. O převodu bude sepsána smlouva.       

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Vypracování projektu na rekonstrukci sauny 

Starosta obce seznámil zastupitele s možností vypracování projektu na rekonstrukci sauny (po 

převedení do majetku obce), jako podkladu pro možnou žádost o dotaci. O vypracování projektu by 

byl požádán Michal Prachař. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s vypracováním projektu.        

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Provedení hydrogeologického posudku 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se záměrem provedení hydrogeologického posudku na vrt 

pitné vody v Horní Krupé z důvodu zjištění vydatnosti zdroje a možnosti dalšího řešení zdroje pitné 

vody. Na tento posudek je dále možné žádat o dotaci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje provedení hydrogeologického posudku pro vrt HK 1 a 

podání žádosti o dotaci na něj.     

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Podání žádosti o nabídky  

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem podání žádosti o nabídky na dobudování kanalizace 

na zbývajících pozemcích Kamenná II. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádostí o nabídky na dobudování kanalizace 

Kamenná II.         

Usnesení bylo schváleno. 

 

19. Žádost MŠ o převedení hospodářského výsledku r. 2015 

Mateřská škola Horní Krupá jako příspěvková organizace hospodaří zpravidla s vyrovnaným 

rozpočtem. V roce 2015 skončila s kladným hospodářským výsledkem 20,46 Kč. 

Ředitelka MŠ žádá o převedení hospodářského výsledku 20,46 Kč do fondu rezerv. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Horní Krupá ve 

výši 20,49 Kč do fondu rezerv.      

Usnesení bylo schváleno. 

 

20. Diskuse 

a) Oprava výminku 

b) Oprava hasičské zbrojnice 

 

 

      


