
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30.8. 2016 na obecním úřadě 
 

Program jednání 

1. Projednání prodeje obecních pozemků  

2. Projednání prodeje spoluvlastnických podílů k pozemkům 

3. Oprava rozhodnutí ze dne 22.12. 2015 – prodej a koupě pozemků na Údolí 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 16 

6. Projednání rozpočtového opatření č. 17 

7. Žádost o výstavbu opěrné zdi na obecním pozemku 

8. Žádost o umístění dřevěné bedny na ryby do rybníka Horňák 

9. Žádost o bezplatné zapůjčení sálu KD na LEGO projekt 

10. Stanovení sazby za sečení  

11. Stanovení sazby za hlášení rozhlasem a posílání sms 

12. Diskuse 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

1. Projednání prodeje obecních pozemků   

Byla podána žádost o prodej části obecních pozemků, přiléhajících k nemovitosti v Horní Krupé. 

Jedná se o pozemek parc. č. 25/26 o výměře 204 m² oddělený z pozemku parc. č. 25/13, dále 

pozemku parc. č. 2641/26 o výměře 27 m², který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 25/13 dílu b) 

a 2641/14 díl a) a pozemku parc. č. 2641/27 o výměře 12 m², který vznikl oddělením z pozemku 

2641/14 díl c) a z pozemku 25/13 díl d v k.ú. Horní Krupá, které jsou ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 25/26 o výměře 204 

m² oddělený z pozemku parc. č. 25/13, dále pozemku parc. č. 2641/26 o výměře 27 m², který 

vznikl oddělením z pozemku parc. č. 25/13 dílu b) a 2641/14 díl a) a pozemku parc. č. 2641/27 o 

výměře 12 m², který vznikl oddělením z pozemku 2641/14 díl c) a z pozemku 25/13 díl d v k.ú. 

Horní Krupá.  Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Projednání prodeje spoluvlastnických podílů 

Obec Pohled žádá o prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům u Lesního družstva Štoky. Jedná 

se o pozemky parc. č. 260/13 o výměře 10 201 m² a 260/14 o výměře 2 889 m², oddělených 

z pozemku 260/7 v k.ú. Pohled za cenu znaleckého posudku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům u Lesního 

družstva Štoky obci Pohled za cenu 4 716 Kč. Jedná se o pozemky parc. č. 260/13 o výměře 10 201 

m² a 260/14 o výměře 2 889 m², oddělených z pozemku 260/7 v k.ú. Pohled. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Oprava rozhodnutí ze dne 22.12. 2015 – prodej a koupě pozemků na Údolí 

Zastupitelstvo obce dne 22.12. 2015 v bodě jednání 2, schválilo prodej a nákup pozemků v Údolí. 

Pozemek parc. č. 2726/1 vznikl odměřením z několika pozemků a byl tvořen díly a), b) c) d). Díl a) 

byl odměřen z pozemku PK 2726, který je ve vlastnictví obce a omylem byl schválen k odkoupení.  

Opravené usnesení je toto: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej těchto pozemků parc. č. 2726/2  o výměře 243 

m²,  parc. č. 2764/4 o výměře 30 m² a parc. č. 2727/3 o výměře 160 m² v k.ú. Horní Krupá a dále 

schvaluje nákup pozemku parc. č.  PK 2001 díl b) o výměře 370 m² a PK 2002 díl c) a d) o výměře 

60 m². 



Cena pozemku je 50 Kč/ m², kupující a prodávající bude obci hradit polovinu nákladů na zaměření. 

Návrh na vklad bude hradit Obec Horní Krupá.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 15 

Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15.  Příjmy se zvyšují o 

15 980,- Kč a výdaje se zvyšují o 95 400,- Kč.    

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

 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 16 

Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 16.  Výdaje se zvyšují 

 o 234 320,- Kč.    

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 

 

6. Projednání rozpočtového opatření č. 17 

Hospodářka obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 17. Výdaje se zvyšují  

o 1 550 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 17. Výdaje se zvyšují o 

1 550 tis. Kč.      

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Žádost o výstavbu opěrné zdi na obecním pozemku  

Občan Horní Krupé zamýšlí vystavět opěrnou zeď kolem nemovitosti vedle chodníku u obecní 

komunikace. Podal žádost o možnost vystavět část opěrné zdi na obecním pozemku (mezi 

chodníkem a budovou, parc. č. 2676/3. Zastupitelstvo nesouhlasí se stavbou opěrné zdi na obecním 

pozemku, navrhuje prodej případně směnu části pozemku parc. č. 2676/3.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá nesouhlasí  se stavbou opěrné zdi na obecním pozemku. 

Navrhuje prodej případně směnu pozemku parc. č. 2676/3.     

usnesení bylo schváleno. 

 

8. Žádost o umístění dřevěné bedny do rybníka Horňák  

Byla podána žádost o možnost umístění dřevěné bedny na ryby do rybníku Horňák. Bedna bude ze 

dvou stran otevřena pro průtok vody a víko bude zároveň s hladinou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s umístěním dřevěné bedny do rybníku Horňák.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Žádost o bezplatné zapůjčen sálu KD na LEGO projekt 

Klub Lavina z Církve bratrské zastoupený podal žádost o bezplatné zapůjčení sálu KD na projekt 

LEGO v termínu do 10.10.  do 16.10. 2016. Projekt je přístupný pro děti od 6 do 12 let z Horní 

Krupé a okolí a je neziskový. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu KD na LEGO projekt vč. topení. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Stanovení sazby za sečení  

Na základě žádosti pana starosty zastupitelstvo obce stanovilo sazby za sečení zeleně obecní 

technikou.  

Návrh usnesení: 

Sekání sekačkou – 400 Kč/hod, sekání křovinořezem 350 Kč/hod. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

11. Stanovení ceny za hlášení rozhlasem a posílání sms zpráv 

Na základě žádosti pana starosty zastupitelstvo obce stanovilo sazby za hlášení rozhlasem a za 

posílání sms zpráv.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovilo sazbu 50 Kč /hlášení a 50 Kč za posílání sms zpráv.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Diskuse 

a) Zhodnocení obecní slavnosti 

b) Oprava cyklostezky 

c) Ošetření lípy u cyklostezky 

 


