
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 25. 9. 2018 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Projednání změny č. 4 Územního plánu obce 

2. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 1772/27, k.ú. Horní Krupá 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 9 

4. Seznámení s kontrolou hospodaření v MŠ 

5. Dokončení opravy hřbitovní zdi 

6. Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ 

7. Vyhodnocení výběrového řízení 

8. Diskuse  

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Projednání změny č. 4  Územního plánu obce  

Starosta obce navrhuje projednat záměr změny č. 4 Územního plánu obce Horní Krupá   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá, příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

 

a. Schvaluje za použití § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

pořízení Změny č. 4 ÚP Horní Krupá. 

 

b. Stanovuje pana Václava Lacínu zastupitelem obce určeného k projednávání Změny č. 4 ÚP 

Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno.    
 

2. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 1772/27 

Byla podána žádost o koupi pozemku parc. č. 1772/27 v k.ú. Horní Krupá. Dřívější žadatel, jehož 

žádost o koupi části tohoto pozemku parc. č..1772/27 se projednávala na minulém zasedání 

28.8.2018, ústně sdělil, že o koupi nemám zájem.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1772/27 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.    
 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 9 
Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9. Příjmy se navyšují o 305 000,- 

Kč, výdaje se navyšují o 252 000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 9. Příjmy se navyšují o 305 000,- 

Kč, výdaje se navyšují o 252 000 Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Seznámení s kontrolou hospodaření v MŠ 

Člen zastupitelstva provedl kontrolu hospodaření v MŠ za rok 2017. Seznámil přítomné 

s Protokolem o výsledku kontroly.   

ZO bere na vědomí Protokol z kontroly hospodaření MŠ za rok 2017. 



5. Dokončení opravy hřbitovní zdi 

Člen zastupitelstva připomínkoval nedokončení opravy hřbitovní zdi (pískovcové desky, 

nedokončený roh hřbitovní zdi, neodvezené kameny a suť).   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá pověřuje starostu obce dokončením zdi na hřbitově, položením 

pískovcových desek a odvezením přebytečného materiálu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ 

Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci na výstavbu MŠ na Královskou stezku a do IROPu. 

Podání žádosti o dotaci na MŠMT se nepodařilo z důvodu nedokončené projektové dokumentace a 

vyřízení stavebního povolení v termínu podání žádosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ do Královské 

stezky a do programu IROP. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Vyhodnocení výběrového řízení 

Výběrová komise seznámila zastupitele s výsledkem výběrového  řízení na místo hospodářky obce. 

Nová hospodářka nastoupí 1.12. 2018. 

ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na hospodářku obce. 

 

  

 


