
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 14.1.2020 na obecním úřadě 

 
 

Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 17 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 18 

3. Projednání majetku k vyřazení 

4. Projednání smlouvy o připojení nového odběrného místa – ČEZ 

5. Projednání smlouvy na připojení parcel - Gas Net s.r.o. zastoupená firmou Grid Services  

6. Projednání záměru na směnu pozemků u LD Štoky 

7. Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s odpady 

8. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za likvidaci odpadu 

9. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za psy 

10. Projednání žádosti finanční dar – ČSŽ Horní Krupá 

11. Diskuse  

- Pozemkové úpravy 

- Stavba  nové MŠ 

- Sauna 

 

 

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 a souhlasí s jeho doplněním 

 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 17 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 17.  

Příjmy se zvyšují o 360 000,-- Kč. Jedná se o výnosy daní z FÚ. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17.  

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 18 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 18.  

Příjmy se zvyšují o 447 021,-- Kč. Jedná se o výnosy daní z FÚ. Výdaje se snižují o 3 027 841,-- 

Kč. Jedná se o narozpočtované plánované výdaje, které nebyly v roce 2019 uskutečněny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 18. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Projednání majetku určeného k vyřazení  

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům seznam majetku, který byl v rámci inventur zjištěn 

jako nefunkční. Navrhnul vyřazení tohoto majetku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku 

Usnesení bylo schváleno. 

 



7.   Projednání  uzavření smlouvy o připojení nového odběrného místa s firmou ČEZ 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem uzavření smlouvy s firmou ČEZ o připojení nového 

odběrného místa k plánované ČOV. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení nového odběrného 

místa s firmou ČEZ. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Projednání  uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem uzavření smlouvy s firmou GasNet s.r.o. zastoupenou 

firmou Grid Services s.r.o. o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Jedná se o připojení nových parcel. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GasNet s.r.o. zastoupenou 

firmou Grid Services s.r.o. o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání záměru směny pozemků u Lesního družstva Štoky 
Představenstvo Lesního družstva Štoky doporučilo členským obcím směny pozemků v k. ú. 

Antonínův Důl za pozemky v k.ú. Studénka u Štoků, Štoky, Pohled a Střítež u Jihlavy. Starosta 

obce předložil žádost přítomným zastupitelům.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá rozhodnutí o směně pozemků u LD Štoky. O směně bude 

rozhodovat na dalším zasedání po dodání podkladů pro rozhodnutí. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.   Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s odpady 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s návrhem obecně závazné 

vyhlášky o stanovení systému nakládání s odpady 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému 

nakládání s odpady. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za likvidaci odpadu  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s návrhem obecně závazné 

vyhlášky o místním poplatku za likvidaci odpadu. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

likvidaci odpadu.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za psy 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s návrhem obecně závazné 

vyhlášky o místním poplatku za psy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za psy. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 



13.  Žádost o finanční příspěvek pro ČSŽ Horní Krupá 

Předsedkyně ČSŽ podala za ČSŽ Horní Krupá žádost o finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na 

zajištění plánované činnosti v roce 2020 (dětský karneval, dětský den, výlet, divadla).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSŽ Horní Krupá na 

zajištění akcí v roce 2020. S ČSŽ Horní Krupá bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Diskuse 

- Pozemkové úpravy  

- Stavba nové MŠ 

- Rekonstrukce sauny 

  

 


