
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 26.11. 2019 na obecním úřadě 

 
 

Program: 

 

1. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy EON – p.č. 292, k. ú. Pávov 

2. Projednání smlouvy o připojení GAS Net – nové parcely 

3. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Svaz tělesně postižených 

4. Projednání žádosti o finanční podporu Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

5. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Benediktus z.s.  

6. Projednání žádostí o finanční příspěvky – Oblastní charita Havl. Brod- Občanská poradna a 

Nízkoprahový klub BAN 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 13 

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 14 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 15  

10. Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2020 

11. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 

12. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 pro MŠ a návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 MŠ 

13. Stanovení poplatku za odpady 

14. Projednání odměn zaměstnancům obce 

15. Projednání mimořádné odměny starostovi obce  

16. Projednání aktualizace plánu společných zařízení  

17. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o připojení el. energie na nové parcely s ČEZ 

18. Projednání žádosti evangelického sboru v Horní Krupé o finanční příspěvek  

19. Diskuse  

- Rekonstrukce sauny 

- Stavba  nové MŠ 

- Dárkové balíky pro seniory před Vánocemi 

 

 

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  

 

4. Projednání smlouvy o uzavření budoucích smluv SOSB EON, p.č. 292, k.ú. Pávov 
EON, a.s. předložil prostřednictvím firmy  ELPE smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na pozemku p.č. 292 v k.ú. Pávov u Jihlavy v pronájmu u LD Štoky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

na pozemku p.č. 292 v k.ú. Pávov u Jihlavy. 

Usnesení bylo schváleno. 

  

5. Projednání smlouvy o připojení GAS Net – nové parcely 

Firma GAS NET předložila návrh smlouvy na připojení plynu na ZTV 2 RD. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě na plynofikaci GAS Net – 

ZTV 2 RD. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Svaz tělesně postižených 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s MO Havlíčkův Brod podalo žádost o finanční příspěvek. Někteří 

občané Horní Krupé jsou členy této organizace.                                                                                                            

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a schválilo finanční dar ve výši 8 000,-- Kč pro 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Havlíčkův Brod. Bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání žádosti o finanční podporu Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. podali žádost o finanční příspěvek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a neschválilo finanční příspěvek pro Centrum 

pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. 

Usnesení bylo schváleno. 

                          

8. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Benediktus z.s. 

Benediktus z.s., podal žádost o finanční příspěvek na poskytované služby pro rok 2020. Svoje 

služby poskytují i občanovi naší obce. Benediktus žádá o příspěvek na poskytovanou službu ve výši 

48 600,- Kč a na dopravu pro klientku ve výši 10 500,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a schvaluje dar pro Benediktus z.s. v celkové 

výši 26 000,- Kč pro rok 2020. Se z.s. Benediktus bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

  

9. Projednání žádostí o finanční příspěvky  pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod- Občanská 

poradna a Nízkoprahový klub BAN 

Oblastní charita Havlíčkův Brod zaslala dvě žádosti o finanční podporu. První žádost o finanční 

podporu se týká Občanské poradny, kde žádají 10 000,-- Kč. Druhá žádost o finanční podporu se 

týká Nízkoprahového klubu BAN, kde žádají o 35 000,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo obě žádosti podané Oblastní charitou Havlíčkův Brod a 

schvaluje finanční dar ve výši 2 000,-- Kč na službu Občanské poradny, avšak  neschvaluje finanční 

podporu na poskytování sociální služby Nízkoprahový klub BAN. S Oblastní charitou Havlíčkův 

Brod bude uzavřena darovací smlouva ohledně finančního daru na služby Občanské poradny. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 13 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 13.  

Výdaje se zvyšují o 382 000,-- Kč. Výdaje se zvyšovaly z důvodu nákupu sekačky SPIDER, která 

nahradí původní zastaralou. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13.  

 

11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 14 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 14.  

Výdaje se zvyšují o 108 500,-- Kč. Výdaje se týkají nákladů ve výši 8 500,-- Kč na rozsvěcení 

vánočního stromu a na dárkové balíky jubilantům a dále nákladů ve výši 100 000,-- Kč na pořízení 

materiálu a stromů potřebných k osazení veřejných prostranství. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14.  

 



12. Projednání rozpočtového opatření č. 15 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 15. Příjmy se zvyšují o 

312 800,--Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočtové opatření č. 15. Příjmy se zvyšují o 

312 800,00 Kč. Příjmy se zvyšují z důvodu vyšších výnosů daní od FÚ a dále z příjmu z vodného a 

z prodeje pozemku. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu je 

vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 8 185 700,-- Kč. Tento návrh byl zveřejněn od 1.11.2019 

do 27.11.2019.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočet obce na rok 2020. Příjmy i výdaje jsou ve výši 

8 185 700,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet je schvalován v členění podle paragrafů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 

2022. Návrh rozpočtu je pro oba roky vyrovnaný. Příjmy i výdaje pro rok 2021 jsou ve výši 

7 000 000,-- Kč. Příjmy i výdaje pro rok 2021 jsou ve výši 7 500 000,-- Kč. Návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu byl zveřejněn od 1.11.2019 do 27.11.2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 - 2022. 

Příjmy i výdaje jsou pro rok 2021 ve výši7 000 000,-- Kč. Příjmy i výdaje jsou pro rok 2022 ve výši 

7 000 000,-- Kč.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání a schválení návrhu  rozpočtu na rok 2020 pro MŠ a návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 MŠ 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2020 a s návrhem 

střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá na roky 2021 - 2022. Návrh rozpočtu a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá byl zveřejněn od 1.11.2019 do 27.11.2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje návrh rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2020 a 

střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2021 - 2022.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Stanovení poplatku za odpady 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s náklady obce na svoz komunálních odpadů a příjmy, 

které s odpady souvisí. Příjmy za rok 2019 pokryjí náklady na svoz komunálních odpadů v roce 

2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá navrhuje a schvaluje ponechat výši poplatku pro rok 2020 podle 

OZV 1/2017. Místní poplatek  za odpady je ve zmíněné vyhlášce ve výši 400,-- Kč, děti do 18 let 

100,-- Kč a občané nad 65 let 200,-- Kč.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Projednání odměn zaměstnancům obce 

Starosta obce navrhl odměnu zaměstnanci obce a hospodářce obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje odměnu zaměstnanci obce a hospodářce obce.  

Usnesení bylo schváleno. 



 

18. Projednání mimořádné odměny starostovi obce  

Zastupitelstvo obce navrhlo poskytnout starostovi obce mimořádnou odměnu podle § 76 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá v souladu s §76 zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje mimořádnou 

odměnu starostovi obce. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

19. Projednání aktualizace plánu společných zařízení  

Státní pozemkový úřad předložil ke schválení aktualizaci plánu společného zařízení při 

komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s aktualizací plánu společných zařízení. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

20. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o připojení el. energie na nové parcely s ČEZ 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ 

Distribuce a.s. na připojení nových plánovaných parcel – ZTV 2 RD k elektrické síti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na připojení 

nových parcel s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

21. Projednání žádosti evangelického sboru v Horní Krupé o finanční příspěvek  

David Šorm požádal za evangelický sbor v Horní Krupé o finanční příspěvek na hudebníky, kteří 

budou hrát na benefičním koncertu v kostele církve evangelické v Horní Krupé dne 8. 12. 2019. 

Výtěžek z koncertu by měl být odevzdán na projekt kamenného hospice v Havlíčkově Brodě. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s finančním darem ve výši 3 000,-- Kč. S evangelickým 

sborem v Horní Krupé bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

22. Diskuse 

- Rekonstrukce sauny  

- Stavba nové MŠ 

- Dárkové balíky seniorům  

 

                        

  

 

 

 

         


