
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 29. 9. 2020 na obecním úřadě 

 
 

Program: 

 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 14 

2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady prodejny v Horní Krupé 

3. Projednání návrhu obsahu změny č. 5 územního plánu Horní Krupá 

4. Projednání žádosti o připojení se ke změně územního plánu č. 4  

5. Projednání žádosti o podílení se na nákladech na kurzy bruslení pro děti MŠ  

6. Projednání žádosti na terénní úpravy – Lesní družstvo Štoky 

7. Projednání žádosti o prominutí nájemného a nákladů na energie sálu - LEGOPROJEKT 

8. Diskuse  

- pozemkové úpravy 

- sauna 

- svahová sekačka Spider 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Starosta určil zapisovatele Michala Štěpána 

.    

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. 14 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 14.  

Příjmy se zvyšují o 616,-- Kč. Jedná se o příjmy za pronájem spoluvlastnických podílů u Lesního 

družstva Štoky. Výdaje se zvyšují o 179 881,50 Kč. Jedná se o výdaje na výsadbu nových stromků 

v obecních lesích, na opravu ve vodárně, na elektrickou energii – veřejné osvětlení, na příspěvek za 

obědy dětí v mateřské škole pro školní jídelnu a další drobné provozní výdaje. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 14. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.   Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady prodejny v Horní Krupé 
Majitel  obchodu se smíšeným zbožím v Horní Krupé požádal obec o finanční příspěvek (dotaci) na 

úhradu nákladů za plyn a elektrickou energii v prodejně, a to z důvodu udržitelnosti tohoto obchodu 

 v obci Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku (dotace) na zajištění 

udržitelnosti obchodu se smíšeným zbožím v obci Horní Krupá. Příspěvek bude poskytnut ve výši 

30 000,-- Kč. S majitelem obchodu bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.  Projednání návrhu obsahu změny č. 5 územního plánu Horní Krupá  

Odbor rozvoje – oddělení územního plánování a GIS Městského úřadu Havlíčkův Brod předložilo 

zastupitelstvu obce Horní Krupá Návrh obsahu změny č. 5 územního plánu Horní Krupá ke 

schválení. Změna se týká pozemku na výstavbu ovčína na Zálesí. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s návrhem obsahu změny č. 5 územního plánu Horní 

Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 
 

7.  Projednání žádosti o připojení se ke změně č. 4 územního plánu Horní Krupá 
Majitelé pozemků na Lysé, požádali zastupitelstvo obce Horní Krupá o připojení se ke změně č. 4 

územního plánu Horní Krupá. Důvodem pro pořízení změny územního plánu je změna charakteru 

pozemků na vodní plochu a na stavební parcelu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s podněty na pořízení změny č. 4 územního plánu Horní  

Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Projednání žádosti o podílení se na nákladech na kurzy bruslení pro děti MŠ 

Zástupce společnosti Děti do bruslí, z.s. požádal obec, aby se podílela na nákladech za bruslařský 

výcvik pro děti mateřské školy Horní Krupá, a to z důvodu zvýšení nájemného lední plochy 

v Havlíčkově Brodě. Společnost již nedokáže ze svých grantů pokrýt náklady na zajištění kurzů 

bruslení pro děti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podílením se na nákladech za kurzy bruslení pro místní děti. 

Schvaluje příspěvek ve výši 10 500,-- Kč 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.  Projednání žádosti na terénní úpravy – Lesní družstvo Štoky 

Firma Českomoravský štěrk, a.s. žádá zastupitelstvo obce o souhlas ve věci změny územního 

rozhodnutí č.j. ST/1415/2012/Ve, kterým byly povoleny terénní úpravy spočívající v nasypání 

zeminy na ploše 14 400 m2. Daná plocha měla sloužit k dočasnému uložení skrývkových zemin a 

technologicky nevhodného materiálu pro následnou sanaci dobývacího prostoru. Navrhovaná 

změna spočívá v tom, že část plochy povolených terénních úprav bude změněna na manipulační a 

skládkovou plochu pro výrobky provozovny kamenolomu. Jedná se o pozemky u Lesního družstva 

Štoky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou ploch na manipulační a skládkovou plochu pro výrobky 

provozovny kamenolomu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Projednání žádosti o prominutí nájemného a nákladů na energie sálu – Legoprojekt 

Organizátoři akce Legoprojekt požádali o bezplatné zapůjčení sálu a prominutí spotřebovaných 

energií. Legoprojekt se bude konat od 19. do 25. října 2020 a bude určen pro děti z Horní Krupé ve 

věku  6 - 12 let. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schválilo bezplatné zapůjčení sálu a prominutí spotřebovaných 

energií na akci Legoprojekt. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Diskuse 

- pozemkové úpravy 

- sauna – dokončení rekonstrukce 

- svahová sekačka Spider 

 


