
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 28.3. 2017 na obecním úřadě 
 

Program jednání 

1. Projednání žádosti o odkoupení pozemků  

2. Projednáni žádosti o směnu pozemků 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením  

4. Stanovení vodného pro rok 2017 

5. Žádost o prominutí nájemného a nákladů na topení   

6. Stanovení sazebníku úhrad   

7. Projednání žádosti o používání příjezdu 

8. Diskuse 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání žádosti o prodej obecních pozemků 

Byla  podána žádost o odkoupení obecních pozemků parc. č. 2679/3 o výměře 16 m² a parc. č. 

811/3 o výměře 83 m² v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej pozemků parc. č. 2679/3 o výměře 16 m²  a 

parc. č. 811/3 o výměře 83 m²  v k.ú. Horní Krupá  za cenu 50 Kč/m².  Náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující.   

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání žádosti o směnu pozemků  

Byla podána žádost o směnu obecních pozemků zastavěných hospodářskými budovami. Jedná se o 

pozemek parc. č. st. 178/5 o výměře  110 ² a parc. č. st. 288 o výměře 79 m² za pozemek parc. č.  

2723/5 o výměře 236 m² v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje směnu obecních pozemků parc. č. st. 178/5 o 

výměře  110 ² a parc. č. st. 288 o výměře 79 m² za pozemek st. parc. č.  2723/5 o výměře 236 m² 

v k.ú. Horní Krupá. Náklady spojené s výměnou budou hrazeny na polovinu. 

Usnesení bylo schváleno. 
 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1  

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1.  

Výdaje se navyšují o180 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1. 

 

4. Stanovení vodného pro rok 2017   

Starosta obce seznámil zastupitele s výší výdajů a příjmů z provozování obecního vodovodu v roce 

2016. Náklady na provoz vodovodu v roce 2016 byly pokryty vybranými financemi za vodné. 

Starosta navrhuje ponechat vodné ve výši  20 Kč /m³ vč. DPH.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje částku 20  Kč/ 1m³ spotřebované vody z obecního 

vodovodu pro rok 2017.    

Usnesení bylo schváleno.    

 

5. Žádost o prominutí nájemného a nákladů na topení   

Byla podána žádost pořadateli maškarního plesu o prominutí nájemného  za prostory kulturního 

domu a nákladů na topení při maškarním plese konaném 3.3. 2017. Důvodem žádosti je 

neziskovost akce konané pro občany z obce a okolí. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prominutí nájemného z prostor kulturního domu 

a nákladů na topení při maškarním plese. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Stanovení sazebníku úhrad   

Starosta obce předložil zastupitelům návrh sazebníku úhrad za vyhledávání a předávání informací 

žadatelům podle zákona 106/1999 Sb. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje sazebník úhrad  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání žádosti o používání příjezdu 

Vlastníci domu žádají o možnost příjezdu ke svému pozemku po travnaté ploše pod hasičskou 

zbrojnicí po pozemku obce, parc. č. 25/13. 

Návrh usnesen13 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje užívání obecního pozemku parc. č. 25/13 bez 

úhrady pro zřízení vjezdu k domu č.p. 73 v Horní Krupé.  

Usnesení bylo schváleno.    

 

8. Diskuse 

a) Možnosti dotací  

b) Hasičská brigáda  

c) Pozemkové úpravy 

 

 


