
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 28.11. 2017 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání žádosti o prodeji obecního pozemku  

2. Projednání záměru prodeje obecního pozemku 

3. Projednání žádosti o finanční příspěvek - Benediktus 

4. Projednání žádosti o dar  

5. Projednání OZV o odpadech  v souladu s novelou zákona 565/1990 Sb. 

6. Projednání odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce podle zákona 

99/2017 Sb. a NV 318/2017 Sb. 

7. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2018 

8. Seznámení s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 12 

10. Seznámení se zprávou kontrolního výboru 

11. Projednání odměn hospodářce a pracovníkovi obce 

12. Projednání neinvestičního příspěvku pro ZŠ Dolní Krupá 

13. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání žádosti o prodeji obecního pozemku  

Byla podána žádost na odkoupení obecního pozemku parc. č. 2676/6 o výměře 166 m² v k.ú. Horní 

Krupá. Záměr prodeje obecního pozemku 2676/6 byl projednán na minulém zasedání a zveřejněn. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej pozemku parc. č. 2676/6 o  výměře 166 m² za 

cenu 50 Kč/m². Náklady spojené s prodejem hradí kupující.   

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání záměru prodeje obecního pozemku     

Byla podáná žádost o odprodej obecního pozemku. Jedná se o pozemek parc. č. st. 152 o výměře 63 

m² .  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. st. 152 o 

výměře 63 m² v k.ú. Horní Krupá. Záměr prodeje bude zveřejněn před dalším projednáváním. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání žádosti o poskytnutí  finančního příspěvku Benediktu z.s.   

Benediktu z.s., podal žádost o finanční příspěvek na poskytované služby pro rok 2018. Svoje 

služby poskytují i pro občanku naší obce. Benediktus žádá o příspěvek na poskytovanou službu ve 

výši 31 860 a na dopravu pro klientku ve výši 9 500,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje příspěvek pro Benediktus z.s. v celkové výši 26 000,- 

Kč pro rok 2018 s možností navýšení dle potřeb během roku. Se z.s. Benediktus bude uzavřena 

veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání daru 

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit dar  ve výši 500 Kč.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje dar 500,- Kč  



Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání Obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady 1/2017   

Starosta obce předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v souladu s novelou zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších 

předpisů. Místní poplatek bude v roce 2018 ve výši 400 Kč, děti do 18 let 100 Kč a občané na 65 let 

a starší 200 Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů č. 1/2017. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání odměn za výkon funkce   

Starosta obce seznámil přítomné s novelou zákona 99/2017 Sb. a nařízením vlády č. 318/2017, 

které se týká odměn za výkon funkce členů zastupitelstev obcí a měst. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá stanovuje podle odst. 2, § 72 zákona 128/2000 Sb., ve znění 

zákona 99/2017 Sb. a nařízení vlády č. 318/2007 Sb. odměnu za výkon funkce místostarosty obce 

jako neuvolněného člena zastupitelstva a odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva od 

1.1. 2018.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Seznámení s návrhem rozpočtu    

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018. Tento návrh bude nyní 

zveřejněn na úřední desce obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018. 

 

8. Seznámení s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 

2020. Tento návrh bude nyní zveřejněn na úřední desce obce. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu. 

 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 12 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 12. Příjmy se zvyšují o 

451 173,- Kč, výdaje se zvyšují o 292 000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 12.  Příjmy se zvyšují o 451 173,- 

Kč, výdaje se zvyšují o 292 000,- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Seznámení se zprávou z kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s provedenou kontrolou usnesení zastupitelstva 

obce . 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání odměn hospodářce a zaměstnanci obce 

Starosta obce navrhl odměnu hospodářce obce a zaměstnanci obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje odměnu hospodářce obce a zaměstnanci obce. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

12. Projednání neinvestičního příspěvku pro ZŠ Dolní Krupá 

Obec Dolní Krupá podala žádost o neinvestiční příspěvek pro ZŠ Dolní Krupá za žáky z Horní 

Krupé, kteří navštěvují ZŠ v Dolní Krupé 

Zastupitelstvo obce odložilo projednávání této žádosti. 

 

13. Diskuse 

- Pozemkové úpravy 

- Dotace – chodník 

- Volby – zapisovatel 

- Oprava sauny 

- Poničená cesta Na dlouhých 

 

 


