
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 26.9. 2017 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání záměru prodeje části obecního pozemku 

2. Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce  

3. Projednání  Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2017, kterou se vydává požární řád obce 

4. Žádost o zapůjčení sálu v KD 

5. Projednání žádosti o povolení sjezdu 

6. Seznámení se zápisem z finanční komise 

7. Zvýšení platu hospodářky a zaměstnance obce 

8. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání záměru prodeje části obecního pozemku     

Byla podána žádost o prodej části (cca 50 m²) obecního pozemku. Jedná se o část pozemek parc.č. 

1638/3. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1638/3 

v k.ú. Horní Krupá. Po zaměření bude schválen konkrétní pozemek . 

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření     

Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, 

vykonaného pracovnicemi krajského úřadu Kraje Vysočina. Při dílčím přezkoumání hospodaření 

obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Horní Krupá za rok 2017.       

 

3. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2017, kterou se vydává požární řád obce    

Starosta obce předložil přítomným návrh Obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává požární 

plán obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vydává 

požární řád obce.   

Usnesení bylo schváleno. 

     

4. Žádost o zapůjčení sálu   

Zástupce klubu Lavina podal žádost o zapůjčení sálu v kulturním domě na neziskovou akci 

Legoprojekt pro děti od 6 do 12 let z Horní Krupé a okolí.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zapůjčení sálu v kulturním domě  na akci Legoprojekt 

bezplatně včetně topení v období 20. – 26. listopadu 2017.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání žádosti o povolení sjezdu  

Na základě žádosti projednávané na minulém zasedání ZO, provedli zastupitelé místní šetření 

v části Lysá.  

Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje povolení zřízení sjezdu v Lysé na pozemku parc. č. 

2701/1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Seznámení se zápisem z finanční kontroly  

Členové finanční komise předložili zastupitelstvu zápis z kontroly pokladny a hospodaření obce, 

která proběhla 29. srpna 2017. Nebyly shledány závady.  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí zápis z kontroly finanční komise 

 

7. Zvýšení platu hospodářky a zaměstnance obce   

Starosta obce navrhl zvýšení platu zaměstnancům obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zvýšení platu zaměstnancům obce od 1.10. 2017.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Diskuse:  

- Dusičnany v pitné vodě  

 

 

 


