
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 28.2. 2017 na obecním úřadě 
 

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

Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny 

 

Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání: 

a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO je zasedání 

usnášení schopné. Dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny námitky. 

b) Schválení programu: 

Starosta předložil zastupitelům navržený pořad jednání a seznámil přítomné s doplněním 

programu 

1. Projednání záměru směny pozemků  

2. Projednáni záměru směny pozemků 

3. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – Sedláková J. 

4. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – Páleníček A. 

5. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – Obec Horní Krupá   

6. Projednání prodeje obecního pozemku  

7. Projednání podání žádosti o dotaci pro Den dětí  

8. Projednání podání žádosti o dotaci na vybudování odpočinkového místa na Trčolci 

9. Projednání žádosti  o vyplacení fin. částky za včasnou kolaudaci  

10. Projednání fin. příspěvku na nákup knih do VF Krajské knihovny 

11. Projednání žádosti o dočasné uložení zeminy na obecním pozemku  

12. Projednání žádosti o zapůjčení sálu   

13. Projednání nákupu vibrační desky  

14. Projednání prodeje starých trámů z domu čp. 27 

15. Diskuse 

Hlasování: pro 6, proti  0,    zdržel se  0 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

 

1. Projednání záměru směny pozemků  

Pan Jiří Votava st. podal žádost o směnu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou pod jeho 

hospodářskými stavbami za jeho pozemek, který je pod místní komunikací na Zálesí. Jedná se o 

pozemky parc. č. st. 178/5 o výměře 110 m² a parc. č. st.  288  o výměře 79 m² ve vlastnictví obce 

za pozemek parc. č. 2723/5 o výměře 236 m² ve vlastnictví pana Jiřího Votavy st.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr směny pozemků parc. č. st. 178/5 o výměře 

110 m² a parc. č. st.  288  o výměře 79 m² ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 2723/5 o 

výměře 236 m² ve vlastnictví pana Jiřího Votavy st., vše v  k.ú. Horní Krupá. Náklady na 

vypořádání (zaměření, vypracování kupní smlouvy, poplatky) budou účtovány na polovic 

oběma stranám. 

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Projednání záměru směny pozemků  

Pan Jiří Votava ml. podal žádost o výměnu pozemků ve vlastnictví obce výměnou za pozemky pod 

lesní cestou. Jedná se o výměnu části obecní cesty p.č. PK 2725
 
, která vede pod hospodářským 

stavením a končí v lese. Na výměnu nabízí obci lesní cestu, která navazuje na obecní cestu p.č. 

2707/3 a pokračuje mezi lesními pozemky 1860/1 a 1860/2, která je ve vlastnictví pana Jiřího 

Votavy ml. a nemá vlastní označení. Tato cesta by umožnila obsluhu, nyní po obecní cestě 

nepřístupných, lesních pozemků. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr výměny  části cesty p.č. PK 2725 za lesní 

cestu vedoucí mezi pozemky 1860/1 a 1860/2 v majetku pana Jiřího Votavy ml. v k.ú. Horní 

Krupá. Náklady na vypořádání (zaměření, vypracování kupní smlouvy, poplatky) budou 

účtovány na polovic oběma stranám. 

Hlasování:    Pro 5  Proti 1 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

3. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les   

Paní J. Sedláková podala žádost o povolení pokácení 1 ks jasanu o obvodu kmene 115 cm na 

pozemku parc. č. 1546/1 v jejím vlastnictví v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pokácení 1 ks jasanu na pozemku parc. č. 1546/1 

v k.ú. Horní Krupá. 

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 

4. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les   

Alois a Helena Páleníčkovi podali žádost o povolení pokácení 1 ks javoru o obvodu kmene 120 cm 

na pozemku parc. č. 1638/14 v jejich vlastnictví v k.ú. Horní Krupá. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pokácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 1638/14 

v k.ú. Horní Krupá. 

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.    

 

 

5. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les   

Rodina Štěrbova podala podnět k pokácení borovice na obecním pozemku z důvodu poškození po 

silném větru. Z toho důvodu obec podává žádost o povolení pokácení této borovice o obvodu 

kmene 65 cm na pozemku parc. č. 178/1 v k.ú. Horní Krupá .    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje pokácení borovice na pozemku 178/1 v k.ú. Horní 

Krupá. 

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

     

 

6. Projednání prodeje obecního pozemku   

Pan Marek Calta podal žádost na odkoupení obecního pozemku parc. č. 82/9 o výměře 123 m².  

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem za cenu 50 Kč /m². Náklady na převod pozemku hradí 

kupující. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej pozemku parc. č. 82/9 o výměře 123 m² 

v k.ú. Horní Krupá panu Marku Caltovi, Horní Krupá 76 za cenu 50 Kč/m². Náklady na 

převod pozemku hradí kupující.     

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Projednání  podání žádosti dotaci pro Den dětí    

Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci z programu Kraje Vysočina pro Den dětí.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina na akci 

Den dětí. 

Hlasování:    Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 

8. Projednání podání žádosti o dotaci na odpočinkové místo   

Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina na odpočinkové místo na Trčolci na 

pozemku ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  souhlasí  s podáním žádosti o dotaci na Kraj Vysočina  na 

odpočinkové místo na Trčolci.   

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Projednání žádosti o vyplacení finanční částky   

Pan Pavel Báťa podal žádost o vyplacení fin. částky 80 000,- Kč, která byla domluvena ve smlouvě 

o koupi pozemku.  Podmínkou vyplacení žádosti bylo zkolaudování (zahájení užívání stavby) na 

pozemku parc.č. 1772/34 do 28.2. 2017. Pan Báťa doložil Protokolem ze závěrečné prohlídky, že 

tato podmínka byla splněna.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finanční částky 80 000,- Kč panu Báťovi na základě 

splnění podmínky uvedené ve smlouvě. 

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Projednání finančního příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské knihovny  

Krajská knihovna Vysočiny zabezpečuje  rozvoz výměnných souborů knih pro neprofesionální 

knihovny, také pro naši knihovnu a žádá o příspěvek na nákup nových knih.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje částku 2 000,- Kč na nákup knih do výměnného 

fondu Krajské knihovny Vysočina. 

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Projednání žádosti o dočasnou skládku zeminy na obecním pozemku 

Pan Ondřej Smrž podal žádost o možnost dočasné skládky zeminy na obecním pozemku parc. č. 

1772/65 z důvodu úprav terénu kolem novostavby RD.      

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s dočasnou skládkou zeminy na obecním pozemku 

parc.č. 1772/65 po dobu 3 měsíců. Se žadatelem bude uzavřena smlouva o bezplatném 

pronájmu pozemku.        

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

12. Projednání  o zapůjčení kulturního domu   

Daniel Horák a Honza Herman podali žádost o zapůjčení prostor v kulturním domě na sobotní 

odpoledne 11.3. 2017 za účelem organizování „odpoledne deskových her“ pro děti i dospělé 

z Horní Krupé a okolí. Zároveň, z důvodu neziskové akce, žádají o zlevnění nebo prominutí 

poplatků za nájem a náhrad topení.    

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zapůjčení prostor v KD na akci „odpoledne 

deskových her“ zdarma.      

Hlasování: Pro    6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

13. Projednání nákupu vibrační desky   

Starosta obce navrhuje zakoupit starší vibrační desku pro potřeby obce.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje nákup použité vibrační desky.     

Hlasování: Pro    6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

14. Prodej starého dřeva za statku čp. 27     

Starosta obce navrhuje prodat staré trámy z domu čp. 27 firmě AZ Bohemia, která odstraní střechu 

a vybere si trámy k použití.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej starých trámů firmě AZ Bohemia.       

Hlasování: Pro    6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

15. Diskuse 

a) Využití pozemků po zbourání stavby čp. 27   

b) Pokračování prací na Kamenné 

c) Plán společných zařízení pro Pozemkové úpravy. Bylo dohodnuto, že členové 

zastupitelstva a další občané, kteří mají zájem se na tomto podílet, připraví své 

návrhy na dubnové zastupitelstvo, kde budou projednány. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání ve 21.00 hodin 

 

Příloha zápisu: 

a) Prezenční listina 

b) Zveřejněná informace o konání zasedání ZO 

c) Zveřejnění záměru prodeje 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  3. března 2017  

 



 

 

Ověřovatelé:   Lucie Šormová ………………. dne …………………… 

 

 

  Petr Jindra …………………… dne ……….……………. 

 

 

Starosta ………………………        dne ……………………… 

 

 
     Razítko obce: 


