Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 29.8. 2017 na obecním úřadě
Program jednání
1. Projednání žádosti o zřízení sjezdu
2. Zpráva o uplatňování Územního plánu
3. Projednání podání žádosti o dotaci na chodník
4. Žádost o spolufinancování sociální služby
5. Projednání rozpočtového opatření č. 6
6. Projednání rozpočtového opatření č. 7
7. Projednání rozpočtového opatření č. 8
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
9. Projednání podání žádosti o dotaci na hasičské vozidlo
10. Projednání možnosti dotací na ČOV a kanalizaci
11. Diskuse
Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu
1. Projednání žádosti o zřízení sjezdu
Byla podána žádost o zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 2543/3 na obecní cestu z důvodu
neexistence jiného sjezdu na obecní komunikaci. Majitelé sousední nemovitosti vyjádřili obavu,
že po zřízení sjezdu bude při tání a přívalových deštích téct voda na jejich pozemek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá rozhodnutí o zřízení sjezdu na příští zasedání ZO po
provedeném místním šetření.
Usnesení bylo schváleno.
2. Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Horní Krupá
Odbor rozvoje – oddělení územního plánování a GIS Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako
pořizovatel Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Horní Krupá předkládá Zastupitelstvu obce Horní
Krupá Zprávu č. 2 o uplatňování plánu Horní Krupá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona
projednalo a schválilo Zprávu č. 2 o uplatňování územního plánu Horní Krupá za období 2013 –
2017.
Usnesení bylo schváleno.
3. Projednání podání žádosti o dotaci na chodník
Starosta obce seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci na vybudování nového
chodníku kolem Ročkových čp. 125. Projekt je připraven a bude požádáno o stavební povolení.
Žádost o dotaci bude podána na Královskou stezku o.p.s, pokud bude vyhlášena patřičná výzva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku od
Kuberových kolem Ročkových č.p. 125 na Královskou stezku o.p.s.
Usnesení bylo schváleno.
4. Žádost o spolufinancování sociální služby
Sociální služby města Havlíčkova Brodu poslaly žádost o spolufinancování nákladů spojených
s poskytováním pobytové služby domov pro seniory, kterou poskytují, občanu naší obce.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje spolufinancování sociální služby ve výši 10 000,- Kč
pro rok 2017 na základě veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6
Hospodářka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6.
Příjmy se zvyšují o 120 000,- Kč a výdaje se zvyšují o 62 000,- Kč. Rozpočtové opatření bylo
provedeno v měsíci červenci 2017.
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6
6. Projednání rozpočtového opatření č. 7
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7. Výdaje se zvyšují
o 159 000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 7 bude provedeno v měsíci srpnu 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výdaje se zvyšují o 159 000,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
7. Projednání rozpočtového opatření č. 8
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8. Výdaje se zvýší o
částku 13 245,- Kč za uvařené obědy pro MŠ ve školní jídelně v Rozsochatci. Rozpočtové
opatření bude provedeno v měsíci září.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výdaje se zvyšují o 13 245,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
Firma ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-2012328/VB/1,Horní Krupá,ZTV, kabel. vedení nn na základě uzavřené Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu Horní Krupá,
ZTV, kabelové vedení nn. Jedná se o přivedení a připojení elektrického vedení ke stavebním
pozemkům Kamenná II.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI, č. IV-12-2012328/VB/1,Horní Krupá,ZTV, kabel. vedení nn
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 16 940,- Kč vč. DPH.
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání podání žádosti o dotaci na hasičské auto
Pan starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro
místní SDH. Žádost bude podána na Královskou stezku o.p.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro
místní SDH na Královskou stezku o.p.s.
Usnesení bylo schváleno.
10. Projednání možnosti dotací na ČOV a kanalizaci
Starostou byla předložena analýza nákladů na pořízení kanalizace a ČOV v obci. Náklady budou
cca 20 milionů korun. Bylo diskutováno o možnosti místo vybudování centrální ČOV přispět
občanům na pořízení jejich vlastních domovních ČOV. Rozhodnutí bylo odloženo na některé
z příštích zasedání do doby, než starosta zajistí podklady a další informace k této možnosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na ČOV a
kanalizaci na další zasedání.
Usnesení bylo schváleno.

11. Diskuse:
-

Obdržené dotace
Provedené práce v letním období

