
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30.10. 2018 od 19.00 hodin 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce 

Horní Krupá („dále předsedající“). 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo se do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 

19.10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Horní Krupá  zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 22.10.2018 do 31.10. 2018.  současně byla zveřejněna na „elektronické desce“. 

 

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7), 

takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) (příloha prezenční listina). 

 

 

1) Určení zapisovatele 

Předsedající navrhl určit zapisovatelem Jakuba Trachtulce. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá určuje zapisovatelem Jakuba Trachtulce. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a navrhl doplnění programu. 

Program jednání: 

1) Určení zapisovatele 

2) Schválení programu jednání 

3) Složení slibu 

4) Určení ověřovatelů zápisu 

5) Volba starosty a místostarosty  

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

8) Projednání plánu inventur 

9) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

10) Projednání rozpočtového opatření č. 11 

11) Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2019 

12) Žádost MŠ o navýšení provozní dotace 

13) Vyhlášení výběrového řízení na stavbu nové budovy MŠ 

14) Ukončení provozu pojízdné prodejny 

15) Diskuse 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje program jednání včetně doplňků. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) Složení slibu 

Předsedající v souladu s § 69 odst. V zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu.  



Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Horní Krupá a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu (viz příloha)  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

4) Určení ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Jindru, čp. 107 a Jaroslava Čápa. 

K návrhu nebyly vzneseny připomínky 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Pavla Jindru čp. 107 a Jaroslava Čápa. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5) Volba starosty a místostarosty 

 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny, proto bylo hlasováno. 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 

zákona o obcích a funkce místostarosty jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá v souladu s § 84 odst. 2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a funkce místostarosty 

bude neuvolněná. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bude volit starostu a místostarostu veřejným hlasováním. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. 

Přítomní navrhli zvolit do funkce starosty Václava Lacinu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí starostou obce Horní Krupá Václava Lacinu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

e) volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 

následující návrhy: Předsedající navrhl do funkce místostarosty Michala Štěpána a člen 

zastupitelstva Jaroslav Čáp navrhl zvolit do funkce místostarosty Pavla Jindru čp. 107. Pavel Jindra 

se nominace vzdal ve prospěch druhého kandidáta.  



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí místostarostou obce Horní Krupá Michala Štěpána. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť 

funkční období výborů předchozího  zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního 

zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona 

o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o 

obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a finančního 

výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadě (§119 odst. 1 zákona o obcích).  

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl 

podán následující návrh: Petr Jindra  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí předsedou finančního výboru Petra Jindru. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Byl podán následující návrh: Pavel Jindra čp. 107  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí předsedou kontrolního výboru Pavla Jindru čp. 107 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d) volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byli podány 

následující návrhy: Petr Calta (Horní Krupá čp. 4) a Jaroslav Čáp   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí členy finančního výboru  Petra Caltu (Horní Krupá čp. 4) a 

Jaroslava Čápa. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byli podány 

následující návrhy: Jakub Trachtulec a Pavel Jindra čp. 95.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá volí členy kontrolního výboru  Jakuba Trachtulce a Pavla Jindru 

čp. 95. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích 

a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném 

znění, poskytována měsíční odměna ve výši 600,- Kč, a to ode dne 1.11.2018. Předsedající navrhl 

též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 

5 000,- Kč. Po diskusi o výši odměn neuvolněných zastupitelů bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 600,- Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována od 1.11. 2018. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5 000,- 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11. 2018. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8) Projednání plánu inventur za rok 2018 

Starosta obce stanovil Plán inventur pro rok 2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur pro rok 2018. 

 

9) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 10.  

Výdaje se zvyšují o 418 tis. Kč.  

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10.  

 

 

10) Projednání rozpočtového opatření č. 11 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 11. Výdaje se zvyšují o 

1 342,5 tis. Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 11. Výdaje se navyšují o 1 342,5 

tis. Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11) Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2019  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

12) Žádost MŠ o navýšení dotace na provoz 

Ředitelka MŠ podala žádost o navýšení dotace na provoz MŠ pro r. 2018 o 30 000,- Kč. O navýšení 

žádá z důvodu vyšších nákladů na energie v důsledku havárie vody v budově a také zvýšené 

náklady v souvislosti se zavedením GDPR. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje navýšení dotace na provoz MŠ pro rok 2018 o 30 000,- 

Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

13) Vyhlášení výběrového řízení na stavbu nové budovy MŠ 



Starosta obce informoval přítomné s probíhajícími přípravami na stavbu MŠ a seznámil je 

s nutností vypsání výběrového řízení na stavbu nové budovy. Pro přípravu a realizaci výběrového 

řízení bude oslovena firma. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu nové budovy MŠ.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

14) Ukončení provozu pojízdné prodejny 

Pan Mrkvička z Chotěboře, který se svojí pojízdnou prodejnou zásoboval části naší obce Lysá a 

Zálesí oznámil obci, že k 31.12. 2018 končí s touto činností. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení provozu pojízdné prodejny. Občané těchto částí 

budou o této skutečnosti informováni. 

 

15) Diskuse  

a) Organizace setkání seniorů 

b) Řešení kanalizace v obci 

 


