
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 19. 6. 2018 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Změna usnesení č. 17 z jednání ZO dne 29.5. 2018 

2. Změna usnesení č. 12 z jednání ZO dne 29.5. 2018 

3. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku 

4. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 5 

6. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Změna usnesení č. 17 z jednání ZO dne 29.5. 2018  

Starosta obce seznámil přítomné se situací ohledně koupi obrazu Otakara Štáfla. Majitel obrazu 

dostal nabídku na odkoupení obrazu za za vyšší cenu a požadoval navýšení původně domluvené 

ceny. Starosta obce navrhl odkoupení za 40 000,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje koupi obrazu Otakara Štáfla za 40 000,- Kč. Obraz bude 

k vyzvednutí po ukončení výstavy.  

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Změna usnesení č. 12 z jednání ZO dne 29.5. 2018      

Starosta obce seznámil přítomné se situací ohledně dodávky dopravního automobilu pro hasiče. 

Firma, která byla z výběrovým řízením vybrána jako vítězná – Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. - 

odstoupila od dodání automobilu. Starosta obce navrhuje, aby dodávku realizovala druhá firma - 

HAGEMANN, a.s.-  jejíž cena za dopravní automobil je 1 692 790,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá 

I. revokuje usnesení č. 12 z jednání dne 29.5. 2018 na základě odstoupení uchazeče č. 2 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z., Porsche Praha – Smíchov    

II. rozhodlo o přidělení zakázky „Dopravní automobil pro JSDH Horní Krupá“ uchazeči č. 1, 

společnosti Hagemann, a.s., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, cenová nabídka činí 1 692 790,- 

Kč, včetně DPH.  

III. ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení a podepsat Kupní smlouvu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku 

Byla podána žádost na odkoupení pozemku parc. č. 1772/59 v k.ú. Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1772/59 o výměře  

216 m² v k.ú. Horní Krupá za cenu 250,- Kč/m². Náklady na převod nemovitosti hradí kupující.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku  

Byla podána žádost o odkoupení pozemku parc. č. st. 170 o výměře  37 m² v k.ú. Horní Krupá. 

Jedná se o pozemek u Lyseckého mlýna. Při zaměřování a zjišťování průběhu hranic bylo zjištěno, 

že stavba jejich rekreační chaty je na obecním pozemku.   

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. st. 170 o výměře 37 

m² v k.ú. Horní Krupá za cenu 50,- Kč/m². Náklady na převod nemovitosti hradí kupující.  



 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 5  
Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5. Výdaje se navyšují o 

250 000,- Kč. Jsou to výdaje na opravu hřbitovní zdi, které nebyly zařazeny ve schváleném 

rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Výdaje se navyšují o 250 000,- 

Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Diskuse  

- Letní dovádění s Vysočinou 

- Objízdná trasa přes Horní Krupou při opravě komunikace z Havl. Brodu do Rozsochatce 

  

 

 


