
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 27. 3. 2018 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku  

2. Projednání návrhů na změnu územního plánu obce 

3. Kontrola pokladny a hospodaření obce 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 2  

5. Projednání podání žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci na vrt na pitnou vodu 

6. Projednání žádosti o dotaci na zajištění akceschopnosti SDH  

7. Projednání hospodářského výsledku Mateřské školy Horní Krupá za rok 2018 

8. Projednání podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.  

9. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání záměru prodeje obecního pozemku  

Byla podána žádost o koupi st. pozemku parc. č. 1772/64 v k.ú. Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo o odložení projednání této žádosti na příští zasedání ZO 

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání návrhů na změnu územního plánu obce Horní Krupá     

Byl podán návrh na změnu územního plánu obce v lokalitě Kráty – změnu pozemku trvalého 

travního porostu na pozemek s možností výstavby zemědělských objektů (parc. č. KN 710/1 v k.ú. 

Horní Krupá). Dále byl podán návrh o změnu trvalého travního pozemku na plochu k bydlení (parc. 

č. 1978/1 v k.ú. Horní Krupá). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje návrhy na změnu územního plánu obce a pověřuje 

starostu k jednání o změně. Bude se jednat o změnu č. 4. Územního plánu obce Horní Krupá.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Kontrola pokladny a hospodaření obce    

Členové finanční komise provedli kontrolu pokladny a hospodaření obce. Výsledek kontroly byl 

zaznamenán do zápisu o provedené kontrole. S tímto zápisem byli seznámeni zastupitelé při 

jednání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis a výsledek kontroly finanční komise ze dne 28.3. 

2018. 

 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018  

Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018. Příjmy se zvyšují  

o 334 177,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 579 830,- Kč. 

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy se zvyšují o 

334 177,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 579 830,- Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání podání žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci na vrt na pitnou vodu 

Starosta obce podal návrh na podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na vrt do Fondu 

Vysočiny, program Čistá voda. Jedná se o provedení nového hlubšího vrtu v blízkosti vodojemu 

HK 1.  



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na 

vrz na pitnou vodu v blízkosti vodojemu HK 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání žádosti o dotaci na zajištění akceschopnosti SDH   

Starosta obce podal návrh na podání žádosti o dotaci na akceschopnost jednotky SDH. Jedná se o 

žádost podanou na Kraj Vysočina.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina na 

akceschopnost jednotky SDH.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2017  

Ředitelka MŠ podala žádost o projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2017. MŠ skončila 

hospodaření s kladným výsledkem ve výši 36 215,41 Kč a paní ředitelka žádá, aby tento kladný 

hospodářský výsledek byl použit k úhradě ztráty hospodaření z roku 2016.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje použití kladného hospodářského výsledku z roku 2017 

ve výši 36 215,41 Kč k úhradě ztráty z roku 2016.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání podání přihlášky o do soutěže Vesnice roku 2018  
Starosta obce navrhuje, aby se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku 2018.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Diskuse  

 

 Obnova katastrálního operátu 

 GDPR 

 Investice 

 Pozemkové úpravy 

 

 

 


