
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 20.12. 2016 na obecním úřadě 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.°° hodin starostou obce Horní Krupá.  

Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny 

 

Program jednání 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene  

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3. Směrnice o hospodaření v lesích – směrnice náležité péče 

4. Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva 

5. Stanovení ceny palivového dřeva  

6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek   

7. Projednání rozpočtu obce na rok 2017  

8. Projednání finančního daru – Benediktus  

9. Projednání finančního daru – Charita  

10. Projednání finančního daru ADIVADLO 

11. Projednání  záměru odkupu pozemku p.č. 2761 od ÚZSVM (starý vodojem) 

12. Projednání podání žádosti o dotaci na výměnu rozhlasu 

13. Projednání podání žádosti na opravu komunikací 

14. Projednání pořízení NAS serveru na zálohování dat 

15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 25 

16. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 26 

17. Diskuse 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

ČEZ Distribuce zastoupená Geodézií Ledeč nad Sázavou žádá o uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku obce parc. č. 1634/11 v k.ú. Horní Krupá za 

účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

ČEZ Distribuce žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemcích v majetku obce parc. č. 83/1 a 2651/1 v k.ú. Horní Krupá za účelem 

umístění a provozování distribuční soustavy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání Směrnice o hospodaření v lesích – Systém náležité péče  

Starosta obce předložil zastupitelstvu Systém náležité péče, týkající se hospodaření v lesích.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Systém náležité péče. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



4. Projednání pravidel pro samovýrobu dřeva 

Starosta obce předložil zastupitelstvu pravidla pro samovýrobu palivového dřeva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pravidla pro samovýrobu palivového dřeva. 

Usnesení bylo schváleno. 

    

 

5. Stanovení ceny palivového dřeva 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem ceny palivového dřeva na stojato ve výši 400 Kč/m³. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje cenu palivového dřeva na stojato ve výši 400 

Kč/m³.  

Usnesení bylo schváleno. 

     

 

6. Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek  

Starosta obce seznámil zastupitele se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Projednání rozpočtu obce na rok 2017  

S návrhem rozpočtu byli zastupitelé seznámeni na minulém zasedání. Ke zveřejněnému návrhu 

nebyly podány žádné připomínky. Návrh byl zveřejněn od 1. do 20.12. 2016. Rozpočet je 

vyrovnaný, příjmy i výdaje jsou ve výši 6 479 800,- Kč. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočet obce na rok 2017, příjmy i výdaje jsou ve 

výši 6 479 800,- Kč. Rozpočet je schvalován v členění podle paragrafů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Projednání finančního daru  

Z.s. Benediktus žádá o příspěvek na financování služeb pro klienta, který je z Horní Krupé. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí  s příspěvkem pro z.s. Benediktus ve výši 26 000,- Kč 

s možností navýšení dle potřeb během roku. Se z.s. Benediktus bude uzavřena veřejnoprávní 

smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Projednání finančního daru – Charita Havlíčkův Brod 

Zastupitelstvo obce odkládá projednání finančního daru pro Charitu Havlíčkův Brod na příští 

zasedání. 

 

 

10. Projednání daru sdružení 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 2 000,- Kč.  

Bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

11. Projednání záměru odkupu pozemků 

Starosta obce informoval přítomné o možnosti odkoupení pozemku p.č. 2761 v k.ú. Horní Krupá, 

který je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). ÚZSVM  

požaduje písemnou žádost s usnesením ZO o odkupu pozemku.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s podáním žádosti o převod, nebo koupi pozemku 

p.č. 2761 v k.ú. Horní Krupá do majetku obce Horní Krupá.      

Usnesení  bylo schváleno. 

 

12. Projednání podání žádosti o dotaci na výměnu obecního rozhlasu  

Starosta obce seznámil přítomné s možností podání dotace na výměnu a rozšíření obecního 

rozhlasu. Zastupitelé nevidí jako důležité výměnu celého rozhlasu, ale pouze rozšíření do míst, kde 

není pokrytí rozhlasem (nová zástavba, za školkou)  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pořízení dvou rozhlasových hnízd pro nepokrytá 

místa.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu komunikací   

Starosta obce navrhuje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací – na návsi v Horní Krupé 

MMR z Programu obnovy venkova.   

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na komunikaci na 

návsi v Horní Krupé .     

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání  pořízení NAS serveru na zálohování dat    

Starosta obce podal návrh na zakoupení NAS serveru na zálohování dat na OÚ a rovněž 

z kamerového systému u sběrného dvora.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pořízení NAS serveru na zálohování dat.     

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 25  

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 25. Příjmy i výdaje se navyšují o 

4 400,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 25. 

 

16. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 26   

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 26. Příjmy se zvyšují o 265 458 

Kč a výdaje se zvyšují o 194 419 Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 26. 

 

17. Diskuse 

a) Prodej kontejnerů  

b) Inventury v obci a v MŠ   

c) Změna OLH 

d) Změna odjezdu autobusu 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  21. prosince 2016  

 

 

 


