
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 25. 8. 2020 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 13 

6. Projednání návrhu žádosti o prodeji spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 32/1 v k.ú. 

Ždírec na Moravě (LD Štoky) 

7. Projednání žádosti o změnu využití hospodářského výsledku za rok 2019 MŠ Horní Krupá 

8. Diskuse  

- Dotace 

- Údržba obecních cest 

 

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. 9 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 9. 

Výdaje se zvyšují o 345 000,00 Kč. Jedná se o náklady na novou MŠ – drobný hmotný majetek, 

netříděný odpad, na veřejné prostranství a dále na úroky. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. 

 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 10. 

Výdaje se zvyšují o 260 000,00 Kč. Jedná se o náklady na projektové práce na akci ZTV (základní 

technická vybavenost) pro 2 RD Horní Krupá. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 

 

6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 11. 

Výdaje se zvyšují o 371 000,00 Kč. Jedná se o náklady na novou MŠ – technický dozor a vícepráce. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11. 

 

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 12. 

Příjmy se zvyšují o 31.000,00. Výdaje se zvyšují o 101 000,00 Kč. Příjmy jsou zvýšeny o přijatý 

transfer na volby do zastupitelstev krajů. Výdaje jsou zvýšeny o výdaje na zajištění voleb do 

zastupitelstev krajů a dále o výdaje na výměnu nových vrat v hasičské zbrojnici. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12. 

 

 

 



8.   Schválení rozpočtového opatření č. 13 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 13.  

Příjmy se zvyšují o 732 750,-- Kč. Jedná se o příjmy za pronájem společenské místnosti sauny, 

transfer přijatý od Kraje Vysočina, a o zvýšení výnosu z daně z hazardních her. Výdaje se zvyšují o 

355 000,00 Kč. Jedná se o zvýšení nákladů na novou MŠ, pojistné nového traktoru, dopravní 

obslužnost, opravy vodojemů, opravy v KD, nebezpečný odpad, tříděný odpad, náklady na 

zaměstnance obce a další provozní výdaje. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 13. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.   Projednání návrhu o případné žádosti o realizaci prodeje spoluvlastnického podílu 

       pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Ždírec na Moravě (LD Štoky) 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem o případné žádosti o realizaci prodeje 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32/1 v k. ú. Ždírec na Moravě u Lesního družstva Štoky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s případným prodejem spoluvlastnického podílu na 

pozemku p.č. 32/1 v k. ú. Ždírec na Moravě u Lesního družstva Štoky. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Projednání žádosti o změnu využití hospodářského výsledku za rok 2019 MŠ Horní 

        Krupá 

Ředitelka MŠ podala žádost o změnu využití hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 

23 366,64 Kč. Žádá o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje změnu využití hospodářského výsledku za rok 2019 ve 

výši 23 366,64 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

13. Diskuse 

- dotace 

- údržba obecních cest 

  

 


