
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 24. 9. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

2. Seznámení s výsledkem kontroly kontrolního výboru 

3. Seznámení s výsledkem kontroly finančního výboru 

4. Projednání výběrového řízení na posílení vodárenské soustavy 

5. Zadání změny územního plánu č. 4 

6. Projednání záměru prodeje pozemku č. 1772/78  

7. Diskuse -     stavba mateřské školy 

- pozemkové úpravy 

- protipovodňová opatření 

 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1.    Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce  

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

 

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

 

3.   Projednání rozpočtového opatření č. 10 

Hospodářka seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10.  

Příjmy se zvyšují o 116 687,-- Kč a výdaje se zvyšují o 7 675,-- Kč.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 10.  

Příjmy se navyšují o 116 687,-- Kč, výdaje se navyšují o 7 675,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.     Seznámení s výsledkem kontroly kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru seznámily starostu a ostatní zastupitele obce s výsledkem kontroly 

provedené dne 24.9.2019, která proběhla bez závad. Všechna usnesení od října 2018 byla 

realizována nebo se na jejich realizaci pracuje. 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly. 

 

5.     Seznámení s výsledkem kontroly finančního výboru 

Předseda finančního výboru seznámil starostu a ostatní zastupitele obce s výsledkem finanční 

kontroly provedené dne 24.9.2019. Kontrolována byla peněžní hotovost, ceniny a dále byla 

kontrolována účelnost vynakládaných prostředků z pokladny a bankovního účtu dle účetních 

dokladů. Nebyly shledány žádné závady.  

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly. 

 

6.     Projednání výběrového řízení na posílení vodárenské soustavy 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zprávou o hodnocení nabídek na výběrové řízení na 

nový vrt k posílení vodárenské soustavy Horní Krupá.    

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo zprávu o hodnocení nabídek a jako zhotovitele vrtu 

vybralo firmu VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR s.r.o. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

7.    Zadání změny územního plánu č. 4 

Starosta obce seznámil zastupitele se zadáním změny územního plánu č. 4. 

Návrh usnesení: 
Z důvodu bližšího seznámení se zamýšleným záměrem, zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo o 

odložení jednání o zadání změny územního plánu č. 4 na další zasedání zastupitelstva obce. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Projednání záměru prodeje pozemku p. č. 1772/78 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem prodeje pozemku p. č. 1772/78 o výměře 

33 m
2
.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1772/78 o výměře 33 m
2
.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.    Diskuse       -    stavba nové MŠ 

                           -    pozemkové úpravy 

                           -    protipovodňová opatření   

 

 

 

 

 


