
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30. 6. 2020 na obecním úřadě 
 

Program: 

 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 8 

2. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2019 

3. Projednání změny zřizovací listiny MŠ Horní Krupá 

4. Opětovné projednání  žádosti o příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce 

Horní Krupá 

5. Projednání žádosti o zařazení území obce Horní Krupá do území působnosti MAS Královská 

stezka z důvodu připravovaného nového programového období 2021 – 2027 

6. Žádost o zvýšení příspěvku MŠ 

7. Žádost o souhlas s návrhem na pořízení změny do územního plánu 

8. Projednání využití dvou plánovaných parcel nad novou MŠ a jednání o formě výběru 

zájemců o parcelu 

9. Projednání uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ přírodní zahrada“ 

10. Diskuse  

- Vodárna Zálesí 

- Sauna 

- Mateřská škola 

 

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.   Schválení rozpočtového opatření č. 8 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8.  

Příjmy se zvyšují o 26 335,-- Kč. Jedná se o příjmy za provoz sauny a příjem za pronájem reklamní 

plochy. Výdaje se snižují o 17 627,89 Kč. Jedná se o snížení nerozpočtovaných nevyužitých 

nákladů na novou MŠ a dále navýšení nákladů na el. energii, plyn, opravy a další provozní výdaje.  

Dále se ruší narozpočtovaný dlouhodobý úvěr a jeho splátky, naopak je předepsán rozpočet příjmu 

krátkodobého  úvěru ve výši 1 117 773,-- Kč a rozpočet na výdaje splátek krátkodobého úvěru dle 

splátkového kalendáře ve výši 931 476,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.   Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání   

      hospodaření obce za rok 2019 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce a se Zprávou 

z přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Zastupitelstvo obce v souladu s § 43 a § 84, 

odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 17 zákona 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet 

obce Horní Krupá za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2019. Materiály k tomuto projednání byly zveřejněny od 22. 5. 2020 do 1. 7. 2020. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření a současně vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 

2019 bez výhrad. Rozpočtové příjmy byly 10 578 778,27 Kč , rozpočtové výdaje byly ve výši       

10 599 033,71 Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.  Projednání změny zřizovací listiny MŠ Horní Krupá 
Z důvodu přidání novostavby mateřské školy v Horní Krupé  č.p. 185 do Zřizovací listiny MŠ 

Horní Krupá zastupitelstvo obce Horní Krupá projednávalo návrh na uzavření Dodatku č. 2 

ke Zřizovací listině MŠ Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Horní 

Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Opětovné 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. Tato žádost se již projednávala na zasedání zastupitelstva obce 

26. 5. 2020, kdy byla odložena z důvodu upřesnění informací.  

Návrh usnesení: 

Vzhledem k tomu, že finanční příspěvek Kraji Vysočina na zabezpečení dopravní obslužnosti 

v oblasti obce Horní Krupá je nevýhodný a dále není zřejmé k čemu se podepsáním obec zavazuje, 

zastupitelstvo obce Horní Krupá žádost Kraje Vysočina o finanční příspěvek neschvaluje. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání žádosti o zařazení území obce Horní Krupá do území působnosti MAS 

    Královská stezka z důvodu připravovaného nového programového období 2021 – 2027 

Královská stezka o. p. s. požádala o souhlas obce Horní Krupá se zařazením území obce do územní 

působnosti Místní akční skupiny (MAS) Královská stezka z důvodu přípravy nového programového 

období 2021 – 2027. Souhlas se zařazením do MAS Královská stezka umožní čerpání dotací EU 

určených pro komunitně vedený místní rozvoj. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí se zařazením území obce Horní 

Krupá do územní působnosti MAS Královská stezka. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání žádosti o navýšení dotace pro MŠ 

Ředitelka MŠ zaslala žádost o navýšení dotace pro MŠ na rok 2020 o 13 500,-- Kč, na pořízení 

nových hracích prvků do nové budovy Mateřské školy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí se zvýšením dotace pro MŠ Horní 

Krupá o 13 500,-- Kč. 

Hlasování: pro 7               proti 0                  zdržel se 0      

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Žádost o souhlas s návrhem na pořízení změny územního plánu 

 Občan obce Horní Krupá požádal obec Horní Krupá o souhlas s návrhem na pořízení změny 

územního plánu. Funkční využití části svého pozemku plánuje změnit pro rekreační účely. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s návrhem na pořízení změny 

územního plánu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Projednání využití dvou plánovaných parcel nad novou MŠ a jednání o formě výběru 

       zájemců o parcelu 

Nad novou MŠ jsou do budoucna plánovány dvě parcely. Zastupitelstvo rozhodovalo o jejich 

využití a dále o formě výběru zájemce o parcelu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo využití plánovaných parcel. Jedna parcela zůstane 

prozatím v majetku obce a druhá bude nabídnuta k prodeji. Způsob výběru kupujícího a kupní cena 

budou upřesněny po vypracování projektové dokumentace. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.  Projednání uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ přírodní zahrada“ 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledky VŘ na zhotovitele akce „MŠ přírodní 

zahrada“ a s  návrhem na uzavření smlouvy o dílo s firmou Hřiště pod květinou s.r.o. Cena díla je 

223 825,-- Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

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

Hřiště pod květinou s.r.o. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Diskuse 

- Obnova čerpadla ver vodárně Zálesí 

- Sauna 

- Mateřská škola  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         


