
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 27. 8. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 9 

3. Projednání dohody o změně katastrální hranice 

4. Smlouva ČEZ – věcné břemeno 

5. Schválení dodatků ke smlouvě o odvozu odpadů 

6. Projednání dvou žádostí ČSŽ 

7. Projednání dotace na techniku – PRV 

8. Diskuse -     nakládání s odpadními vodami 

- pozemkové úpravy 

 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1.    Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

 

2.   Starosta určil ověřovatele zápisu Petra Jindru a Ing. Jaroslava Čápa Ph.D. 

 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

4.   Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 

Hospodářka  seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 8, které bylo schválené 

starostou 9.8.2019. Výdaje se navyšují o 50.000,-- Kč. Navýšení proběhlo z důvodu placení DPH za 

červenec 2019. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 

 

5.   Projednání rozpočtového opatření č. 9 

Hospodářka seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 9.  

Příjmy se zvyšují o 41 000,-- Kč a výdaje se zvyšují o 3 192 000,-- Kč. Příjmy se zvyšují z důvodu 

vyšších výnosů daní FÚ, odměn za třídění odpadů a výnosů činnosti místní správy. Výdaje se 

zvyšují o částku na pořízení nového vodovodního vrtu v Horní Krupé, o část nákladů na novou MŠ, 

o provozní náklady hasičů  a dále se jedná o běžný provoz.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 9.  

Příjmy se navyšují o 41 000,-- Kč, výdaje se navyšují o 3 192 000,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.     Projednání dohody o změně katastrální hranice 
Z důvodu pozemkových úprav je nutné upravit průběh katastrálních hraic mezi obcemi Horní Krupá 

Čachotín a Horní Krupá Jilem. Starosta obce přednesl danou situaci přítomným zastupitelům.    

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje dohody o změnách hranic obce Horní Krupá s obcemi 

Čachotín a Jilem. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



7.    Smlouva ČEZ – zřízení věcného břemene 

ČEZ distribuce požaduje po obci Horní Krupá smlouvu o věcném břemeni na pozemku PK 2708 

z důvodu podzemního vedení elektřiny. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemku PK 2708 s firmou ČEZ distribuce. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Schválení dodatků ke smlouvám o odvozu odpadů 
Technické služby Havlíčkův Brod poslaly ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě č. SKO00003 o 

převzetí, odvozu, a likvidaci odpadů a dále dodatek č. 1 ke smlouvě č.  SKO00012 o podmínkách 

svozu a odstranění směsného komunálního odpadu. Dodatky upravují – zvyšují cenu za likvidaci 

odpadů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám č. SK00003 a č. 

SK00012 o likvidaci odpadů s Technickými službami Havlíčkův Brod. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9.   Projednání žádostí ČSŽ Horní Krupá o prominutí nájmu a energií  

Předsedkyně ČSŽ Horní Krupá podala žádost o prominutí poplatku pronájem sálu dne 14.9.2019, 

kdy se zde koná pro občany „Dětský bazárek“ a dále podala žádost o prominutí poplatku za náklady 

na energie a pronájem hospody dne 11.10.2019, kdy bude ČSŽ konat pro členky „Degustaci vína“. 

Ani u jedné akce se neplatí vstupné. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s odpuštěním nájmu a energií u obou akcí pořádaných 

ČSŽ Horní Krupá.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.   Projednání dotace na techniku – PRV 

Starosta obce přednesl přítomným návrh na podání žádosti o dotaci na nákup nového traktoru pro 

obecní účely z Programu rozvoje venkova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s podáním žádosti v PRV na nákup nového traktoru.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

11. Diskuse       -    nakládání s odpadními vodami 

                          -     pozemkové úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


