
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 24. 4. 2018 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy s Městem Havlíčkův Brod 

2. Projednání žádosti o prominutí plateb za zapůjčení sálu na maškarní ples 

3. Projednání návrhů na změnu ÚP obce Horní Krupá 

4. Projednání dotace na elektrocentrálu 

5. Projednání žádosti na odkup pozemků 

6. Projednání žádosti na prodej pozemků 

7. Projednání žádosti na prodej pozemku  

8. Projednání žádosti na prodej pozemku 

9. Projednání žádosti na prodej pozemku 

10. Projednání zadání výběrového řízení na dopravní automobil 

11. Projednání žádosti o příspěvek na výměnu Baby boxu v Jihlavě   

12. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy s Městem Havlíčkův Brod  

Obec Horní Krupá má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich z roku 2011. V současné době Rada města Havlíčkův 

Brod rozhodla o navýšení hodnoty úhrady za projednávání přestupků na částku 4 000,- Kč. Město 

poslalo obci návrh nové smlouvy s navýšenou úhradou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

přenesené působnosti o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s Městem Havlíčkův Brod.  

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání žádosti o prominutí plateb za zapůjčení sálu na maškarní ples      

Zástupce organizátorů maškarního plesu podal žádost o prominutí platby za zapůjčení sálu a náhrad 

energií při maškarním plesu pořádaném dne 2.3. 2018 v kulturním domě v Horní Krupé.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prominutí platby za zapůjčení sálu i náhrady energií při 

maškarním plesu 2.3. 2018.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání návrhů na změnu ÚP obce Horní Krupá    

Na obecní úřad byly dodány další návrhy do připravované změny č. 4 Územního plánu obce Horní 

Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zařazením návrhů do změny č. 4 Územního plánu obce 

Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání podání dotace na elektrocentrálu  

Starosta obce seznámil přítomné s možností podání dotace na elektrocentrálu a navrhuje podat 

žádost. Jednou z možností využití elektrocentrály bude pohon čerpadla u vrtu pro Údolí a Zálesí při 

výpadku elektřiny. 

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na elektrocentrálu.  



Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání nabídky na odkup pozemků 

Při zjišťování průběhu hranic pozemků bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 2758 v k.ú. Horní Krupá, 

vedle transformátoru u č.p. 50 je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Na tomto pozemku má obec 

umístěny kontejnery na tříděný odpad. ČEZ Distribuce, a.s. nabízí obci tento pozemek k prodeji za 

odhadní cenu + náklady s tím spojené. Výměra pozemku je 8 m². 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje nákup pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Horní Krupá od 

firmy ČEZ Distribuce, a.s.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání žádosti na prodej pozemků    

Byla podána žádost o prodej části obecních pozemků, které jsou zaploceny u jeho domu. Jedná se o 

pozemky: parc. č. st. 349 o výměře 8 m² (oddělený z pozemku parc. č. 1637/1), parc. č. 1587/104 o 

výměře 165 m², parc. č. 1587/103 o výměře 33 m², parc. č. st. 351 o výměře 6 m² a parc. č. st. 353 o 

výměře 16 m² (oddělené z pozemku parc. č. 1587/95) v k.ú. Horní Krupá. Celková výměra v žádosti 

o prodej je 228 m².  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej části obecních pozemků parc. č. st. 349 o výměře 

8 m² (oddělený z pozemku parc. č. 1637/1), parc. č. 1587/104 o výměře 165 m², parc. č. 1587/103 o 

výměře 33 m², parc. č. st. 351 o výměře 6 m² a parc. č. st. 353 o výměře 16 m² (oddělené z pozemku 

parc. č. 1587/95) v k.ú. Horní Krupá za cenu 50 Kč/m². Náklady na prodej hradí kupující. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání žádosti na prodej pozemku   

Zastupitelstvo obce Horní Krupá jednalo o prodeji pozemku parc. č. 1772/64, který nebyl dořešen 

na minulém jednání. K tomuto pozemku obec obdržela ještě jednu žádost na odkoupení, odkládá 

proto rozhodnutí na příští jednání.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 1772/64 v k.ú. 

Horní Krupá.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání žádosti na prodej pozemku  
Byla podána žádost o prodej stavebního pozemku parc. č. 1772/61 o výměře 1179 m² ke stavbě 

rodinného domu.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1772/61 o výměře  

1179 m² v k.ú. Horní Krupá za cenu 350,- Kč/m² + DPH. Do smlouvy bude zaneseno předkupní 

právo obce, pokud kupující nezapočne s výstavbou RD a smluvní pokuta 50 000,- Kč, pokud 

nebude RD na pozemku zkolaudován do 5-ti let od podpisu smlouvy. Náklady na převod 

nemovitosti hradí kupující.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání žádosti na prodej pozemku 

Byla podána žádost o koupi pozemku parc. č. 1772/65 o výměře 1592 m² v k.ú. Horní Krupá ke 

stavbě rodinného domu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1772/65 o výměře 

1592 m² v k.ú. Horní Krupá za cenu 350,- Kč/m² + DPH. Do smlouvy bude zaneseno předkupní 

právo obce, pokud kupující nezapočne s výstavbou RD a smluvní pokuta 50 000,- Kč, pokud 

nebude RD na pozemku zkolaudován do 5-ti let od podpisu smlouvy. Náklady na převod 

nemovitosti hradí kupující.  



Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Výběrové řízení na dopravní automobil 

Starosta obce navrhuje, aby výběrové řízení na dopravní automobil bylo zadáno firmě LKA 

Advisory. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje zadat výběrové řízení na dopravní automobil firmě LKA 

Advisory. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Žádost o příspěvek na zřízení nového babyboxu v Jihlavě 

Babybox pro odložené děti – STATIM poslal žádost o příspěvek na výměnu nového babyboxu za 

starý v Jihlavě. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje poskytnutí příspěvku na nový babybox v Jihlavě. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Diskuse  

- Zakoupení obrazu od Otakara Štáfla 

  

 

 

 

 


