
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 26. 5. 2020 na obecním úřadě 

 
 

Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 7 

3. Projednání uzávěrky MŠ Horní Krupá za rok 2019 

4. Projednání uzávěrky obce Horní Krupá za rok 2019 

5. Seznámení s výsledkem finanční kontroly pokladny a hospodaření obce 

6. Žádost o převedení hospodářského výsledku MŠ za rok 2019 

7. Projednání záměru o směně pozemků u LD Štoky 

8. Žádost o příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce Horní Krupá 

9. Projednání žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

dohodu o umístění stavby s ČEZ 

10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti u LD Štoky – veřejné osvětlení 

Pávov 

11. Diskuse  

- Rozpočtové určení daní 

- DČOV  

- DSO Krupsko 

 

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. 6 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 6.  

Výdaje se zvyšují o 350 000,-- Kč. Jedná se o náklad na první splátku nového traktoru. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6.  

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 7 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7.  

Příjmy se zvyšují o 565 886,-- Kč,-- Kč. Jedná se opoplatek za odpady, a dále o předpis přislíbené 

finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru dle smlouvy. Výdaje se zvyšují o 547 698,-- Kč. 

Jedná se o náklady na nový traktor, hasičské hadice,a další drobné provozní výdaje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2019 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ za 

rok 2019. Mateřská škola hospodařila se ziskem 23 366,64 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku MŠ Horní Krupá za rok 2019. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

7.  Projednání účetní závěrky obce Horní Krupá 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání uzávěrky (podklady k 

účetní závěrce, rozpis výdajů, inventarizační zpráva, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce, 

zápisy z fin. a kontrol. výboru) za rok 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2019. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Seznámení zastupitelstva s finanční kontrolou pokladny a hospodaření obce 

Kontrola provedena finančním výborem obce dne 26. 5. 2020. Nebyly shledány žádné závady. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 

 

9. Žádost o převedení hospodářského výsledku MŠ Horní Krupá za rok 2019 

Ředitelka MŠ Horní Krupá požádala rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve 

výši 23 366,64 Kč na nákup varhan a zbývající část převést do fondu rezerv. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ 2019 na  nákup 

varhan a převedení zbývající části  do fondu rezerv. 

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 28.4.2020. Vzhledem k tomu, že LD Štoky doložilo 

požadovaný znalecký posudek, starosta obce opětovně předložil žádost k projednání přítomným 

zastupitelům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá  projednalo žádost a schvaluje směnu pozemků u LD Štoky. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání žádosti o příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce Horní   

      Krupá 

Kraj Vysočina zaslal na obec Horní Krupá žádost  o finanční příspěvek na zabezpečení dopravní 

obslužnosti v oblasti obce Horní Krupá. Jedná se o spoluúčast na financování veřejné dopravy ve 

výši 70,-- Kč za občana obce/rok. 

Návrh usnesení: 

Ze zaslaných podkladů není zřejmé k čemu se podepsáním obec zavazuje. Zastupitelstvo obce 

Horní Krupá odkládá rozhodnutí o žádosti Kraje Vysočina na příští zasedání. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

      sítě a dohodu o umístění stavby 

Firma ČEZ Distribuce, as.s zaslala žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019841/SIS/01.  

Název stavby: H.Krupá, výměna TS_HB_0489 z důvodu FB.  

Návrh usnesení: 

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

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti u LD Štoky – veřejné 

      osvětlení Pávov 

Statutární město Jihlava poslalo k projednání žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti u LD 

Štoky – veřejné osvětlení Pávov. Město Jihlava bylo investorem akce „Jihlava, Pávov, rekonstrukce 

veřejného osvětlení“, při které došlo k dotčení i dvou pozemků v k. ú. Pávov p. č. 51/1 a p. č. 290 

v podílovém spoluvlastnictví nejen statutárního města Jihlavy, ale i obcí u LD Štoky. Akce již byla 

dokončena, geodeticky zaměřena a zkolaudována.  

Návrh usnesení: 

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

služebnosti u LD Štoky – veřejné osvětlení Pávov 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Diskuse 

- Rozpočtové určení daní 

- DČOV  

- DSO Krupsko 

  

 


