
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 28.4.2020 na obecním úřadě 
 

Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 5 

4. Seznámení s vykonanou veřejnoprávní kontrolou hospodaření MŠ za rok 2019 

5. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Diakonii Broumov 

6. Projednání žádosti o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské 

knihovny 

7. Projednání záměru o směně pozemků u LD Štoky 

8. Projednání žádosti o vyjádření se k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s. a projednání 

žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby IE-12-2008265/SoBS/1  

9. Projednání žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ – výměna TS_HB_0489 

10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti TS č. 0609    

11. Projednání smlouvy na administraci zadávacího řízení a zahájení ZŘ na nový vrt 

12. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Linku bezpečí 

13. Projednání žádosti o provedení přípojky obecního vodovodu na parcelu č. 86/3 

14. Diskuse  

- Pokračování prací v MŠ a sauně – projednání nákupu nových kamen 

- Oprava uličky mezi č.p. 46 a č.p. 64 

- Vodovod Lysá 

- DČOV – realizace 

- Koronavirová situace 

 

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. 3 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3.  

Výdaje se zvyšují o 282 500,-- Kč. Jedná se o náklady na úklid klestí v lese, opravu ve vodárně, 

náklady na podání žádosti o dotaci a další náklady na běžné výdaje. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.  

 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4.  

Výdaje se zvyšují o 500 000,-- Kč. Jedná se o výdaje na novou MŠ. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.  

 

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



Příjmy se zvyšují o 183 775,-- Kč. Jedná se o výnosy daně z příjmů, odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského fondu a další drobné výnosy. Výdaje se zvyšují o  4 523 636,14,-- Kč. Jedná se o 

výdaje na rozbory vody, poplatek za odběr podzemní vody, aktualizovanou projektovou 

dokumentaci ČOV, novou MŠ a další drobné provozní výdaje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.   Seznámení s veřejnoprávní kontrolou hospodaření MŠ za rok 2019 

Místostarosta obce provedl kontrolu hospodaření MŠ za rok 2018. Seznámil přítomné s Protokolem 

o výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2019. Na základě rozboru nákladů a výnosů nebylo 

zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky od zřizovatele. 

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ za rok 2019 

 

8.  Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Diakonii Broumov 

Předseda družstva Diakonie Broumov zaslal na obec žádost o finanční příspěvek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 

5 000,-- Kč formou daru. S Diakonií Broumov bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.   Projednání  žádosti o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské         

      knihovny 

 Zástupkyně ředitelky Krajské knihovny Vysočiny zaslala na obec žádost o finanční příspěvek na 

nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s finančním příspěvkem 2000,-- Kč. 

Finanční příspěvek bude poskytnut formou proplacení zaslané faktury od krajské knihovny. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání záměru o směně pozemků u LD 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. O této 

žádosti se jednalo již na zasedání ZO dne 14.1.2020. Starosta obce opětovně předložil žádost 

k projednání přítomným zastupitelům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a odkládá rozhodnutí o směně pozemků u LD 

Štoky. O směně bude zastupitelstvo obce rozhodovat po dodání podkladů pro rozhodnutí, které byly 

u LD Štoky požadovány již v lednu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání žádosti o vyjádření se k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s.  a 

      projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

      dohody o umístění stavby IE-12-2008265/SoBS/1  

Firma MATEX HK s.r.o. zaslala žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro investora ČEZ 

Distribuce a.s. a dále žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby IE-12-2008265/SoBS/1 na pozemcích 2641/15 a 25/13.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo obě žádosti a souhlasí s projektovou dokumentací pro 

výměnu trafostanice společnosti ČEZ a zároveň souhlasí s uzavřením SOBS o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

      smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ – výměna TS_HB_0489 

Firma PEN – projekty energetiky s.r.o. zaslala žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu TS_HB_0489 z důvodu FB pro 

investora ČEZ Distribuce a.s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s uzavřením SOBS o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a právu provést stavbu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti TS č. 0609  
Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou zaslala žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. č. IE-12-2006437/VB/1, Horní Krupá, výměna TS č. 0609 na 

pozemku 1578/2. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006437/VB/1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání smlouvy na administraci zadávacího řízení a zahájení ZŘ na nový vrt 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem uzavřít smlouvu na administraci 

zadávacího řízení s JUDr. Vladimírem Tögelem na dotaci na nový vrt HK 3, který posílí 

vodárenskou soustavu v Horní Krupé. Dále seznámil přítomné zastupitele s plánem zahájit zadávací 

řízení na provedení vrtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy na administraci zadávacího řízení a 

zároveň souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zhotovení nového vrtu v rámci akce: Posílení 

vodárenské soustavy Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15.  Projednání žádosti o finanční příspěvek Linku bezpečí z.s. 

Ředitelka Linky bezpečí z.s. zaslala na obec žádost o finanční příspěvek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a nesouhlasí s finančním příspěvkem.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Projednání žádosti o provedení přípojky obecního vodovodu na parcelu č. 86/3 

Majitel pozemku podal žádost o provedení přípojky obecního vodovodu na parcelu 86/3 v k.ú. 

Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s provedením přípojky obecního 

vodovodu na parcelu 86/3 v k. ú. Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Diskuse 

- MŠ -  pokračování prací 

- sauna – nákup nových kamen 

- DČOV – realizace technicko – ekonomické studie 

- vodovod Lysá – bylo diskutováno o připravenosti pozemků na nový vrt a vodovodní 

potrubí v případě potřeby 

- koronavirová situace 

- oprava uličky mezi č.p. 46 a č.p. 64 

  

 


