
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 28. 5. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Projednání návrhu na uzavření směnné smlouvy LD Štoky 

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 6 

5. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Krupsko za rok 2018 

6. Seznámení se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 2018 

7. Projednání dotace POVV 

8. Projednání žádosti o prodej pozemku 

9. Seznámení s kontrolou hospodaření MŠ 

10. Diskuse -     stavba nové budovy MŠ 

- zpevnění cesty na Dlouhých 

- dotace 

 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1.    Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

 

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

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

 

4.   Projednání návrhu na uzavření směnné smlouvy LD Štoky 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na uzavření směnné smlouvy u Lesního 

družstva Štoky. Jedná se o pozemky č. parc. 170/2 o výměře 7807 m
2
 a č. parc. 174/1 o výměře 

21500 m
2
 v k. ú. Pohled. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na pozemky 170/2 a 174/1 

v k. ú. Pohled u Lesního družstva Štoky. 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.    Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4, které bylo 

schválené starostou 30.4.2019. Příjmy se navyšují o 29 000,-- Kč výdaje se navyšují o 29 000,-- Kč.  

Navýšení proběhlo z důvodu přijetí dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

 

6.    Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5, které bylo 

schválené starostou 15.5.2019. Výdaje se navyšují o 100 000,-- Kč.  

Navýšení proběhlo z důvodu placení DPH za duben 2019. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 



 

7.   Projednání rozpočtového opatření č. 6 

Hospodářka seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 6.  

Příjmy se zvyšují o 503 200,-- Kč a výdaje se zvyšují o 6 000,-- Kč. Příjmy se zvyšují z důvodu 

prodaného dřeva z obecních lesů. U výdajů se jedná o běžný provoz.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Příjmy se navyšují o    

503 200,-- Kč, výdaje se navyšují o 6 000,-- Kč. 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.    Seznámení se  Závěrečným účtem DSO Krupsko za rok 2018 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele  se schváleným závěrečným účtem DSO Krupsko a se 

Zprávou z přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2018.  

ZO bere na vědomí schválený Závěrečný účet DSO Krupsko i Zprávou z přezkoumání 

hospodaření DSO Krupsko za rok 2018. 

 

9.    Seznámení se  schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 2018 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 

2018. 

ZO bere na vědomí schválenou účetní závěrku DSO Krupsko za rok 2018. 

 

10. Projednání dotace POVV 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem podání žádosti o dotaci POVV na pořízení autobusové 

čekárny na zastávce u MŠ. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV na pořízení autobusové 

čekárny na zastávce u MŠ. 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.   Projednání žádosti o prodej pozemku na Lysé 

Byla podána žádost o odkoupení oplocených pozemků, které jsou v majetku obce. 

Jedná se o pozemek 2701/1 a o část pozemku 2552 v k. ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s převedením/směnou pozemku 2701/1, jak již bylo 

schváleno na zasedání ZO dne 27.11.2018, bod číslo 12.  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem 

části pozemku 2552. Oba pozemky budou řešeny v rámci pozemkových úprav. 

Hlasování:   pro 6                  proti 0                             zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Seznámení s kontrolou hospodaření MŠ 

Zastupitel obce Michal Štěpán provedl kontrolu hospodaření MŠ za rok 2018. Seznámil přítomné 

s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2018. Na základě rozboru nákladů a výnosů 

nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky od zřizovatele. 

ZO bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření MŠ za rok 2018. 

 

12. Diskuse 

- stavba nové budovy MŠ 

- zpevnění cesty na Dlouhých 

- dotace 

 

 

 


