
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 29. 5. 2018 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání žádosti o spolufinancování sociální služby 

2. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 

3. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku 

4. Projednání směrnice o GDPR 

5. Projednání Sazebníku o poskytování informací 

6. Projednání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 

8. Projednání rozpočtové opatření č. 4 

9. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2017 

10. Projednání účetní závěrky obce za rok 2017 

11. Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2017 

12. Projednání výběrového řízení na dopravní automobil pro SDH 

13. Projednání záměru prodeje pozemku 

14. Projednání záměru prodeje zastavěného pozemku 

15. Projednání žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí o finanční příspěvek 

16. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí 

17. Projednání nákupu obrazu Otakara Štáfla 

18. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání žádosti o spolufinancování sociální služby  

Sociální služby města Havlíčkův Brod podaly žádost o spolufinancování nákladů spojených 

s poskytováním pobytové sociální služby, která je poskytována občanu naší obce.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje spolufinancování sociální služby v domově pro seniory 

v Havlíčkově Brodě ve výši 10 000,- Kč.   

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene      

ČEZ Distribuce, a.s. žádá o projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na obecních pozemcích parc. č. 83/1 a parc. č. 2651/1 v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ 

Distribuce, a.s..    

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 

Zastupitelstvo obce jedná o dříve podané žádosti o odprodeji obecního pozemku v parc. č. 1772/64 

v k.ú. Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1772/64 o výměře  

673 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. 

 

4. Projednání směrnice o GDPR  

Starosta obce seznámil přítomné se směrnicí k ochraně osobních údajů podle nařízení EU k GDPR.  

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje směrnici o GDPR.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání sazebníku za poskytování informací 

Starosta obce seznámil přítomné se sazebníkem za poskytování informací a služeb v souvislosti 

nařízením GDPR.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje sazebník za poskytování informací a služeb. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací    

V prosinci 2008 byl schválen Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. V současné době je 

projednána aktualizace tohoto plánu na období 2018 – 2022. Finanční prostředky pro obnovu budou 

získávány z přeplatku poplatku za odběr podzemní vody. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Plán financování vodovodů a kanalizací pro období 

2018 – 2022.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 
Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3. Výdaje se navyšují o 95 000,- 

Kč. Jedná se o výdaje na opravu hráze a vyčištění rybníka „Česalák“.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3. 

 

8. Projednání rozpočtového opatření č. 4  
Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4. Výdaje se navyšují o 

471 000,- Kč.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Výdaje se navyšují o 471 000,- 

Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu obce a se Zprávou 

z přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Zastupitelstvo obce Horní Krupá v souladu s § 43 a 

§ 84, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 zákona 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet 

obce Horní Krupá za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017. Materiály k tomuto projednání byly zveřejněny od 23.4. do 29.5. 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez 

výhrad. Rozpočtové příjmy byly ve výši 9 302 192,63 Kč, rozpočtové výdaje byly ve výši  

10 802 014,87 Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Projednání účetní závěrky obce za rok 2017 



Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky ( podklady k účetní 

závěrce, rozpis výdajů, inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zápisy z 

fin. a kontr. výboru) za rok 2017.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2017.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání účetní závěrky Mateřské školy Horní Krupá za rok 2017 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ za 

rok 2017. Mateřská škola hospodařila se ziskem ve výši 36 215,41Kč. Zisk roku 2017 byl použit 

k úhradě ztráty předchozího roku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Horní Krupá za rok 

2017. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání výběrového řízení na dodávku automobilu 

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o posouzení nabídek na výběrové řízení na dopravní 

automobil  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá 
 
I. rozhodlo 

v souladu s doporučením komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o 

přidělení zakázky „Dopravní automobil pro JSDH Horní Krupá“ uchazeči č. 2 

II. ukládá 

starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení a podepsat Kupní smlouvu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání záměru prodej pozemku parc. č. 1772/59 

Starosta obce seznámil přítomné se zájmem o koupi obecního pozemku parc. č. 1772/59 v k.ú. 

Horní Krupá.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1772/59 v k.ú. Horní 

Krupá. Po lhůtě zveřejnění bude jednáno o podmínkách prodeje. 
Hlasování:  Pro 7   Proti 0   Zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. st. 170 

Starosta obce seznámil přítomné se zájmem o koupi obecního pozemku parc. č. st. 170 v k.ú. Horní 

Krupá.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.  st. 170 v k.ú. Horní 

Krupá. Po lhůtě zveřejnění bude jednáno o podmínkách prodeje. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených o finanční příspěvek 

Zástupci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, z.s. poslali žádost o finanční 

příspěvek na činnost Asociace.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s.. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



16. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s. 

Zástupci týmu Linky bezpečí poslali žádost o finanční příspěvek na činnost Linky bezpečí, z.s. 

Praha.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Projednání koupě obrazu Otakara Štáfla 

Starosta obce seznámil přítomné s jednáním ohledně koupě obrazu Otakara Štáfla, který je 

v současné době vystaven v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na obraze je malba Horní 

Krupé. S majitelem obrazu je domluvena cena 30 000,- Kč. Po ukončení výstavy bude obraz ke 

koupi. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje koupi obrazu Otakara Štáfla za cenu 30 000,- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

18. Diskuse  

- Opravy cest 

-  Obec nebude podávat dotaci na elektrocentrálu z důvodu nejasných podmínek 

v pokynech k dotaci 

  

 

 


