
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 23. 4. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Projednání rozpočtového opatření č. 3 

2. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2018 

3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2018 

4. Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2018 

5. Žádost o příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

6. Projednání poskytnutí daru vlastníkům vodovodu Žejflík v Horní Krupé 

7. Projednání daru pro SEM Slunečnice – Den země 

8. Projednání SOSB na přípojení nové budovy MŠ 

9. Diskuse -     stavba nové budovy MŠ 

- dotace sauna     

- sportoviště 

 

 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1.    Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

 

2.   Starosta určil ověřovatele zápisu Pavla Jindru (č.p. 107) a Ing. Jaroslava Čápa Ph.D. 

 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

4.    Projednání rozpočtového opatření č. 3 

Hospodářka obce seznámila přítomné s  rozpočtovým opatřením č. 3. Příjmy se navyšují o 95 940,-- 

Kč výdaje se navyšují o 244 970,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Příjmy se navyšují o 95 940,-- 

Kč, výdaje se navyšují o 244 970,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.    Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce a se Zprávou z přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018. Zastupitelstvo obce 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 

2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Materiály k tomuto 

projednání byly zveřejněny od 26.3.2019 do 23.4.2019. 

Návrh usnesení: 

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

přezkoumání hospodaření a současně vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 

2018 bez výhrad. Rozpočtové příjmy byly 14 097 401,59 Kč , rozpočtové výdaje byly ve výši 

10 048 229,28 Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 



6.    Projednání účetní závěrky obce za rok 2018 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání uzávěrky (podklady 

k účetní závěrce, rozpis výdajů, inventarizační zpráva, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce, 

zápisy z fin. a kontrol. výboru) za rok 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2018. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.    Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2018 

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

rok 2018. Mateřská škola hospodařila se ziskem15 168,04 Kč. Část zisku z roku 2018 byla 

převedena do fondu rezerv (14 051,20 Kč) a část byla použita na úhradu ztráty minulých let 

(1 116,84 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku MŠ Horní Krupá za rok 2018. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.    Žádost o příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

Linka bezpečí, z.s. podala žádost o finanční příspěvek na podporu provozu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje finanční příspěvek na podporu provozu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.    Projednání poskytnutí daru vlastníkům vodovodu Žejflík v Horní Krupé 

Vlastníci vodovodu Žejflík požádali obec o poskytnutí finančního daru na provoz vodovodu Žejflík. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,-- Kč na provoz 

vodovodu Žejflík.. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.   Projednání daru SEM Slunečnice 

Zástupce SEM Slunečnice požádal obec Horní Krupá o finanční dar určený na zajištění organizační 

stránky akce Den země dne 26.4.2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční dar ve výši 1 000,-- Kč určený na zajištění 

organizační stránky akce Den země. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání SOSB na připojení elektřiny do nové budovy MŠ 

Firma ČEZ, a.s. zaslala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na připojení elektřiny do nové budovy 

MŠ. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ, a.s. na 

připojení nové budovy MŠ. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Diskuse 

- stavba nové budovy MŠ 

- dotace sauna 

- sportoviště 

 

 

 


