
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 31.10. 2017 na obecním úřadě 
Program jednání: 

1. Projednání žádosti o členství ve Sdružení místních samospráv 

2. Projednání podání žádostí o dotace 

3. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pojízdnou prodejnu 

4. Projednání záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2676/6 

5. Projednání žádosti MŠ o navýšení dotace na provoz MŠ 

6. Žádost o opravu mostku 

7. Projednání plánu inventur 

8. Projednání rozpočtového opatření č. 10 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 11 

10. Aktualizace rozpočtu a projektu na kanalizaci a ČOV 

11. Seznámení s Protokolem o výsledku kontroly hospodaření MŠ v roce 2016 

12. Diskuse  

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání žádosti o členství ve Sdružení místních samospráv 

Starosta obce podal návrh na vstup obce do Sdružení místních samospráv. Poplatek za členství pro 

obec je 2000,- Kč + 1 Kč za každého občana. V rámci členství je možno využívat právní poradny 

sdružení apod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje přistoupení obce Horní Krupá do Sdružení místních 

samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky  

a  ukládá  starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 

adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva 

obce. 

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání podání žádostí o dotace     

Starosta obce navrhuje podání žádostí o dotace do programu vyhlášeného MMR. Navrhuje podat 

žádost o dotaci na rekonstrukci sauny a na opravu místních komunikací a navrhuje, aby zpracování 

dotací provedla firma Authoria. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádostí o dotace na rekonstrukci sauny a opravu 

místních komunikací do programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj a schvaluje zadání 

zpracování žádosti firmě Authoria 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pojízdnou prodejnu    

Byla podána žádost o příspěvek na zajištění provozu pojízdné prodejny v částech obce Zálesí a 

Lysá na rok 2018 ve výši 5 000,- Kč za každou část obce, kam zajíždí.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje příspěvek 10 000,- na provoz pojízdné prodejny pro rok 

2018.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání záměru prodej obecního pozemku   

Byla podána žádost o koupi obecního pozemku. Jedná se o pozemek parc. č. 2676/6 v k.ú. Horní 

Krupá.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 2676/6 v k.ú. 

Horní Krupá. 



Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání žádosti Mateřské školy Horní Krupá o navýšení dotace na provoz   

Paní ředitelka MŠ podala žádost o navýšení dotace na provoz pro MŠ v roce 2017 o částku 40 000,- 

Kč. Navýšení žádá z důvodu úhrady záporného hospodářského výsledku za rok 2016. Tento 

záporný výsledek byl způsoben nakoupením nerozpočtovaného, ale nutného  nábytku do mateřské 

školy v roce 2016. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje navýšení dotace na provoz MŠ Horní Krupá v roce 2017 

o 40 000,- Kč 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Žádost o opravu mostku    

Byla podána žádost o opravu mostku za budovou VEM DEJ. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje opravu mostku. Bude provedena v příštím roce.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání plánu inventur   

Starosta obce stanovil Plán inventur pro rok 2017. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur pro rok 2017. 

 

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10. Výdaje se navyšují o 50 tis. 

Kč. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 

 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 11 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 11. Příjmy se zvyšují o 

308 412,- Kč, výdaje se zvyšují o 53 973,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 11.  Příjmy se zvyšují o 308 412,- 

Kč, výdaje se zvyšují o 53 973,- Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Aktualizace rozpočtu a projektu ČOV 

Starosta obce seznámil přítomné s podmínkami aktualizace rozpočtu a projektu kanalizace a ČOV 

v případě podání žádosti o dotaci na tuto investici. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje aktualizaci rozpočtu a projektu pro kanalizaci a ČOV. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Seznámení s Protokolem o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření Mateřské školy 

Horní Krupá v roce 2016 

Člen kontrolního výboru seznámil přítomné s Protokolem z výsledku kontroly hospodaření MŠ 

Horní Krupá v roce 2016. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí výsledek kontroly. 

 

12. Diskuse 

- Situace v MŠ 

- Dotace na MŠ 

 

 


