
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 11.2.2020 na obecním úřadě 

 
 

Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

3. Projednání realizace a schválení služebnosti Kraj Vysočina, 

4. Projednání dotací MMR 

5. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

6. Projednání stanovení cen vodného pro rok 2020 

7. Projednání žádosti o příspěvek Den Země 

8. Projednání dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu LD Štoky 

9. Projednání smluv PGRLF 

10. Projednání čističky odpadních vod (ČOV) v Horní Krupé 

11. Diskuse  

- Práce v lese 

- Nová MŠ  

 

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. 1 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1.  

Výdaje se zvyšují o 136 000,-- Kč. Jedná se o náklady na schválené finanční příspěvky a dále o 

náklady související s plánováním ČOV. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 2 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2.  

Příjmy se zvyšují o 104 000,-- Kč. Jedná se o výnosy z těžby dřeva a další drobné výnosy. Výdaje 

se zvyšují o  3 449 500,-- Kč. Jedná se o výdaje na pěstitelskou činnost v lese, ČOV, novou MŠ, 

rekonstrukci sauny a další drobné provozní výdaje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Projednání  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina 

Starosta obce seznámil přítomné s  uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

s Krajem Vysočina (ZTV pro 2 RD Horní Krupá) 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem 

Vysočina. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

7. Projednání dotací MMR 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem podat žádost o dotaci MMR na opravu 

tenisového hřiště. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s podáním žádosti o dotaci MMR na opravu tenisového 

hřiště.. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Projednání  žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Spolek Lungta zaslal žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání stanovení cen vodného pro rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s provozními náklady na obecní vodovody za rok 2019. 

Náklady na dodávku pitné vody nepřekročily příjmy za vybrané vodné. Starosta navrhuje cenu 

vodného stejnou jako v minulém roce tj. 20,--- Kč/m
3 

včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje cenu vodného pro rok 2020 ve výši 20,--- Kč/m
3 

včetně 

DPH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.   Projednání obecné žádosti o příspěvek na akci Den Země 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s žádostí o příspěvek na 

občerstvení na akci Den Země (úklid podél silnic v okolí obce, v obci) 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s příspěvkem na akci Den Země. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání Dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu s LD Štoky  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku ke smlouvě zemědělském pachtu pro rok 

2020. Jedná se o změnu výše pachtovného na 41 616,-- Kč. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu 

pro rok 2020. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání smluv PGRLF 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s návrhem uzavření smluv o 

investičním úvěru s PGRLF. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření: 

 

 Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958020011 

(dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 

zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) 

poskytne obci Horní Krupá investiční úvěr ve výši 1.117.773,- Kč, na pořízení nového 

traktoru CASE Farmall 95 C HI-LO  
a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve 

Smlouvě o úvěru,  



 

 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého 

Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959020011 (dále jen jako 

„Smlouva o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 

zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 

558.886,- Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve 

Smlouvě o podpoře, 

 

 Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958020011-11 

(dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání 

zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF 

k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu  

o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí 

smlouvě, 

 

 Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o 

zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího 

návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, 

na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně 

převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva, 

 

 Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958020011-3 (dále jen jako 

„Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu 

z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění 

pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění 

z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému 

plnění. 

 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce  Horní Krupá podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž 

uzavření schválilo tímto usnesením. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

13.  Projednání čističky odpadních vod (ČOV) v Horní Krupé 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možnostmi čištění odpadních vod v obci Horní 

Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo možnosti čištění odpadních vod v obci Horní Krupá. 

 

14. Diskuse 

- Práce v lese  

- Stavba nové MŠ 

- Rekonstrukce sauny 

  

 

 

                      

 

 

 

 

         


