
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 29. 10. 2019 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ 

2. Projednání zadání změny č. 4 územního plánu 

3. Projednání žádosti o koupi pozemku 1772/8 

4. Projednání žádosti o koupi pozemku 2701/6 

5. Projednání žádosti o prominutí nájmu a energií ČSŽ 

6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 12 

8. Seznámení s Plánem inventur na rok 2019 

9. Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2020 

10. Seznámení se s návrhem v střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 

11. Žádost o vyjádření k výstavbě malé vodní nádrže na pozemku p.č. 1628/1 v k.ú. Horní 

Krupá 

12. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro ADIVADLO z.s.  

13. Diskuse -     wi-fi 

- vrt pro pitnou vodu 

- stavba mateřské školy 

- dotace na zeleň v obci 

 

 

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 smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti na p.č. 2054/12 a na p.č. 2054/18 k. ú.  Horní Krupá s firmou ČEZ 

Distribuce a.s. 

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

pozemcích p.č. 2054/12 a 2054/18 v k.ú. Horní Krupá s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.  Projednání zadání změny č. 4 územního plánu 

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

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zadáním změny č. 4 územního plánu Horní Krupá.  

Usnesení bylo schváleno 

 

6.  Projednání žádosti o koupi pozemku 1772/8 

Na obec byla podána žádost o koupi pozemku č. 1772/78 v k. ú. Horní Krupá o celkové výměře 33 

m
2
. 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prodejem pozemku č. 1772/78 v k. ú. Horní Krupá o 

celkové výměře 33 m
2
. Cena za pozemek je 350,-- Kč/m

2
 vč. DPH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.  Projednání žádosti o koupi pozemku 2701/6 

Na obec byla podána žádost o koupi pozemku č. 2701/6 v k. ú. Horní Krupá o celkové výměře 80 

m
2
. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prodejem pozemku č. 2701/6 v k. ú. Horní Krupá o 

celkové výměře 80 m
2
. Cena za pozemek je 50,-- Kč/m

2
. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Projednání žádosti o prominutí nájmu a energií ČSŽ 

Předsedkyně ČSŽ Horní Krupá podala žádost o prominutí nájemného sálu a zároveň o prominutí 

nákladů na spotřebované energie. Každý týden se v sále bude konat cvičení jógy, které je bezplatné 

a je určené pro místní obyvatele. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prominutím nájemného sálu i nákladů na spotřebované 

energie. 
Usnesení bylo schváleno. 

 

9.   Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 11 

Hospodářka seznámila přítomné zastupitele s  rozpočtovým opatřením č. 11/2019.  

Výdaje se zvyšují o 7 050,-- Kč. Výdaje se zvyšují o náklady na svoz nebezpečných odpadů a o 

náklady na dohody o provedení práce. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.  

 

10.   Schválení rozpočtového opatření č. 12 

Hospodářka seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 12.  

Příjmy se zvyšují o 646 521,-- Kč a výdaje se snižují o 51 400,-- Kč. Příjmy se zvyšují z důvodu 

vyšších výnosů daní od FÚ,  poplatků za hroby a dalších drobných příjmů. Výdaje se snižují o 

náklady na les a polní cesty, které nebudou tento rok využity.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 12.  

Příjmy se navyšují o 646 521,-- Kč, výdaje se snižují o 51 400,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.     Seznámení se s Plánem inventur na rok 2020 

Starosta obce stanovil Plán inventur na rok 2019. 

Zastupitelstvo bere na vědomí Plán inventur na rok 2019. 

 

12.     Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2020 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020.  

 

13.     Seznámení se s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu                  

na rok 2021 - 2022. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 

rok 2021 - 2022.  

 

 



14.   Žádost o vyjádření k výstavbě malé vodní nádrže na pozemku p.č. 1628/1 v k.ú. Horní  

        Krupá 
Obec Horní Krupá byla požádána o vyjádření k plánované výstavbě malé vodní nádrže na svém 

pozemku p.č. 1628/1 v k.ú. Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s výstavbou malé vodní nádrže na 

pozemku p.č. 1628/1 v k.ú. Horní Krupá  

Usnesení bylo schváleno. 

 

15.    Projednání žádosti o finanční příspěvek pro ADIVADLO z.s.  

ADIVADLO z.s. žádá o finanční příspěvek na přehlídku divadelních představení „Dospělí dětem“ 

pro rok 2020. MŠ Horní Krupá se pravidelně této přehlídky účastní v rámci doprovodné výtvarné 

soutěže a získává tak volné vstupenky zdarma.Starosta obce navrhuje příspěvek 2 000,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční dar ve výši 2000,-- Kč pro ADIVADLO z.s. 

pro rok 2020.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

16.    Diskuse     -    wi-fi  

                           -    vrt pro pitnou vodu 

                           -    stavba nové MŠ 

                           -    dotace na zeleň v obci 

                           

 

 


