
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30. 7. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Projednání žádosti o finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR 

2. Projednání žádosti o dotaci na obchod v Horní Krupé 

3. Schválení záměru posklizňové linky Zemědělské společnosti Horní Krupá 

4. Projednání nákladů za administraci žádosti o dotaci na saunu, dotace nebyla schválena 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 7 

6. Rekonstrukce sauny 

7. Smlouva – SDH s obcí Čachotín 

8. Příkazní smlouva a výběrové řízení na vrt 

9. Vyhodnocení výběrového řízení na Wifi4EU 

10. Diskuse -     budova stávající MŠ 

- elektřina na lyžařském vleku 

- škola Dolní Krupá 

- protipovodňová opatření na cestách 

 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1.    Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

 

2.   Starosta určil ověřovatele zápisu Pavla Jindru (č.p. 95) a Ing. Jaroslava Čápa Ph.D. 

 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

4.   Projednání žádosti o finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdr. postižených dětí v ČR 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z. s. podala žádost o finanční dar.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje žádost o finanční dar.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.    Projednání žádosti o dotaci na obchod v Horní Krupé 

Majitel obchodu se smíšeným zbožím v Horní Krupé požádal obec o finanční dar a to z důvodu 

udržitelnosti tohoto obchodu v obci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční dar ve výši 30 000,-- Kč. S majitelem prodejny 

bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Schválení záměru posklizňové linky Zemědělské společnosti Horní Krupá 
 Starosta obce seznámil přítomné se záměrem výstavby posklizňové linky na pozemcích 

Zemědělské společnosti Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se záměrem výstavby posklizňové linky Zemědělské 

společnosti Horní Krupá. 

 

 

 



7.   Projednání nákladů za administraci žádosti o dotaci na saunu, dotace nebyla schválena 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky žádosti o dotace na rekonstrukci sauny a zároveň 

předložil přítomným k rozhodnutí, jakým způsobem naložit s náklady ve výši 16 000,-- Kč na 

administraci žádostí o dotaci na rekonstrukci sauny. Náklady na administraci buď zvýší hodnotu 

nedokončené investice do sauny nebo budou zmařenou investicí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo, že náklady na administraci žádostí o dotaci na 

rekonstrukci sauny jsou zmařenou investicí. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Projednání rozpočtového opatření č. 7 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 7.  

Příjmy se zvyšují o 10 000,-- Kč a výdaje se zvyšují o 1 789 230,-- Kč. Příjmy se zvyšují z důvodu 

častého pronájmu techniky. Výdaje se zvyšují o částku na pořízení nové autobusové zastávky, o 

část nákladů na novou MŠ a dále se jedná o běžný provoz.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 7.  

Příjmy se navyšují o 10 000,-- Kč, výdaje se navyšují o 1 789 230,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.     Rekonstrukce sauny 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledky žádosti o dotace na rekonstrukci sauny. 

Žádosti o dotaci nebyly schváleny. Starosta navrhnul přítomným uhradit náklady na rekonstrukci 

sauny z finančních prostředků obce.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s rekonstrukcí sauny z vlastních prostředků. Bude 

vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.    Smlouva – SDH s obcí Čachotín 

Obec Čachotín požádala obec Horní Krupá o uzavření smlouvy ohledně zajištění služeb SDH 

v Čachotíně. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy. Obec Čachotín bude přispívat Obci Horní Krupá 

paušální částku 15 000,- Kč/rok + náhradu výdajů. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření smlouvy s obcí Čachotín o zajištění služeb 

SDH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Příkazní smlouva a výběrové řízení na vrt 
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem uzavřít příkazní smlouvu na výběrové řízení na 

projekt „Posílení vodárenské soustavy Horní Krupá“ s AK JUDr. VLADIMÍR TÖGEL, Praha 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření příkazní smlouvy na VŘ na vrt. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

12.   Vyhodnocení výběrového řízení na Wifi4EU 

Starosta obce přednesl přítomným zprávu o hodnocení nabídek výběrového řízení na Wifi4EU. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek a schvaluje jako 

nejvýhodnější nabídku pro projekt Wifi4EU firmu GITY a.s. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



12. Diskuse 

                           -     budova stávající MŠ 

- elektřina na lyžařském vleku 

- škola Dolní Krupá 

- protipovodňová opatření na cestách 

 

 

 

 


