
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30.5. 2017 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání dotace na prodejny 

2. Projednání dotace na lesní techniku  

3. Vyhodnocení nabídek na chodník  

4. Projednání rozpočtového opatření č. 4   

5. Diskuse  

- Chodníky PD  

- Vodovod  

- Cesta Na Dlouhých  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání dotace na prodejny   

Zastupitelstvo obce nebude podávat žádost o dotaci na venkovské prodejny z důvodu nesplnění 

kritérií pro podání žádosti.  

 

2. Projednání dotace na lesní techniku   

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na  podání žádosti o dotaci na pořízení drobné 

lesní techniky – motorové pily, křovinořezu a postřikovače z programu Kraje Vysočina. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na drobnou lesní techniku.    

Usnesení bylo schváleno.    

 

3. Vyhodnocení nabídek na chodník  

 

  Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o posouzení nabídek na výstavbu nového chodníku 

podél silnice III/3443. Obec obdržela celkem tři nabídky: 

 

Číslo Firma IČ Celková cena včetně DPH 

1. Miloslav Konfršt 60131721 902 659,- Kč 

2. Iva Dvořáková 41275276 932 445, 48,- Kč 

3. HB Golf, s.r.o 27513688 944 572, 10,- Kč 

 

 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí zprávu o posouzení nabídek na chodník podél 

silnice III. tř. 3443 a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem, který podal vítěznou 

nabídku. Jediným kritériem byla nejnižší cena. Nejnižší nabídku podal Miloslav Konfršt, IČ: 

60131721.  

 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 4   

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4. Příjmy se zvyšují o 

306 145,- Kč, výdaje se zvyšují o  4 329 420,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Příjmy se zvyšují o 306 145,- 

Kč, výdaje se zvyšují o 4 329 420,- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

     

 



5. Diskuse  

a) Chodníky PD  

b) Vodovod  

c) Cesta Na Dlouhých - odpadky 

 

 


