
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 25.4. 2017 na obecním úřadě 
 

Program jednání 

1. Projednání plánu společných zařízení 

2. Projednání ustanovení zástupce  k projednávání Zprávy č.2  ÚP Horní Krupá   

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2  

4. Projednání rozpočtového opatření č. 3   

5. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2016  

6. Projednání účetní závěrky obce    

7. Projednání účetní závěrky MŠ Horní Krupá    

8. Kontrola pokladny  

9. Projednání zřízení věcného břemena na pozemcích v LD Štoky 

10. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě směnné a kupní 

11. Projednání nabídek - Kamenná 

12. Projednání zadání vypracování studie na vybudování vodojemu na Zálesí 

13. Diskuse 

Jednání pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání  plánu společných zařízení 
Zastupitelstvo obce se dohodlo na přípravě podkladů pro plán společných zařízení pro pozemkové 

úpravy  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo plán společných zařízení a pověřuje pracovní 

skupinu k vytvoření dalších návrhů pro Pozemkové úpravy.    

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání  ustanovení  zástupce k projednání Zprávy č. 2 ÚP Horní Krupá  

Úsek územního plánování MěÚ Havlíčkův Brod provádí porovnání a plnění Územního plánu Obce 

Horní Krupá s dotčenými orgány. K tomuto projednání žádá ZO o pověření zástupce obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a za použití § 47 odst. 1 a § 55 

stavebního  zákona stanovuje pana Václava Lacinu zastupitelem obce určeného k projednání 

Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 
 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2  

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2.  

Výdaje se navyšují o 25 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2. 

 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 3    

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3. Výdaje se navyšují o 

324 000,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Výdaje se navyšují o 324 000,- 

Kč.    

Usnesení bylo schváleno.    

 



5. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016   

Zastupitelstvo obce Horní Krupá v souladu s § 43 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet obce Horní Krupá za rok 2016 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Materiály k tomuto projednání byly 

zveřejněny od 22.3. do 25.4. 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016. 

Rozpočtové příjmy byly ve výši 9 742 252,10 Kč, rozpočtové výdaje byly ve výši 12 913 461,97 

Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

   

6. Projednání účetní závěrky obce za rok 2016 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky ( podklady k účetní 

závěrce, rozpis výdajů, inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zápisy 

z fin. a kontr. výboru) za rok 2016.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2016.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2016  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ 

za rok 2016. Mateřská škola hospodařila se ztrátou  37 332,25 Kč (ztráta byla zapříčiněna 

nákupem vnitřního vybavení školky, koberce do herny a třídy, počítače).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Horní Krupá za rok 

2016. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Kontrola pokladny 

Finanční výbor se sešel ke kontrole pokladny a hospodaření obce. Se zprávou z kontroly 

seznámil ZO. Nebyly shledány žádné závady. 

 

9. Projednání zřízení věcného břemena na pozemcích v LD Štoky 

Zástupce firmy ELPE, projektant Petr Tesák podal žádost na zřízení věcného břemena na 

pozemku parc. č. 51/1 v k.ú. Pávov ve spoluvlastnictví obcí LD Štoky za účelem uložení kabelu 

nn pro stavbu RD. Představenstvo LD Štoky doporučilo udělit souhlas. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uložením kabelu nn na pozemku parc.č. 51/1 

v k.ú. Pávov a se zřízením věcného břemena na tomto pozemku.     

Usnesení bylo schváleno.    

 

10. Projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné, případně kupní 

Byla zaslána žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, ve které je stanoveno, že pokud  

bude povolena výstavba rybníku, Obec Horní Krupá vymění, nebo prodá pozemky, které jsou 

na tento záměr potřebuje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě směnné, 

případně kupní. 

 

11. Projednání nabídek na zakázku Kamenná  



Zastupitelstvo schválilo zprávu o Posouzení nabídek týkající se výběrového řízení na zakázku 

Kamenná ZTV 19 RD – větev „B“. 

Vybraným zhotovitelem je firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. s cenou 855 995,- Kč 

bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky Kamenná větev „B“ výherci výběrového 

řízení firmě Chládek a Tintěra a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání zadání vypracování studie na vybudování vodojemu Zálesí 

Starosta obce seznámil přítomné se záměrem vybudování vodojemu na Zálesí pro pokrytí potřeby 

pitné vody pro osady Zálesí a Údolí a to i při výpadku elektrické energie. Projekt by byl 

spolufinancován z dotačních zdrojů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje vypracování studie na vybudování vodojemu na 

Zálesí. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Diskuse  

a) Možnosti dotací na kanalizaci 

b) Kácení stromů napadených kůrovcem 

c) Rekonstrukce výminku 

d) Kompost za Kozákovými 

 

 

 


