
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 27. 10. 2020 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Projednání žádosti o snížení hranice minimálního počtu dětí v MŠ 

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 16 

4. Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2021 

5. Seznámení se se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2022 – 2023 

6. Seznámení se s Plánem inventur na rok 2020 

7. Seznámení se s návrhem rozpočtu MŠ na rok 2021 

8. Seznámení se se střednědobým výhledem rozpočtu MŠ na roky 2022 – 2023 

9. Projednání žádosti o navýšení provozního příspěvku MŠ Horní Krupá 

10. Online výuka ZŠ Dolní Krupá 

11. Změna záměru využití víceúčelové budovy – sauny 

12. Projednání výše poplatku za využití víceúčelové budovy 

13. Žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek 

14. Seznámení s dotačními možnostmi pro rok 2021 

15. Seznámení s ukončením pozemkových úprav 

16. Diskuse  

- Dotace MŠ 

- Opravy lesních cest po těžbě 

 

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. Žádost o snížení hranice minimálního počtu dětí v MŠ 

Občan obce předložil zastupitelstvu obce svoji žádost o snížení hranice minimálního počtu dětí 

nutné pro přerušení provozu mateřské školy. Jako důvod pro svůj požadavek uvedl problém se 

zajištěním péče o děti po dobu uzavření MŠ  u zaměstnaných rodičů dětí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost o snížení hranice minimálního počtu dětí nutné 

pro přerušení provozu mateřské školy. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí na příští zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

 5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 
Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 15. 

Výdaje se zvyšují o 95 000,00 Kč. Jedná se o náklady na víceúčelovou budovu - saunu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15. 

 

6.   Schválení rozpočtového opatření č. 16 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 16.  

Příjmy se zvyšují o 8 571 397,85 Kč. Jedná se přijaté dotace na novou MŠ a na výsadbu stromů 

v Horní Krupé a dále o  příjmy z výnosů daní FÚ. Výdaje se nezvyšují: Dochází pouze k přesunu 

nevyužitých výdajů ve výši 302 309,-- Kč na zajištění pitné vody na výdaje spojené s pěstební 



činností v lese, nákupem nového sypače, el. energií v sauně a v hasičské zbrojnici, podporou 

prodejny v Horní Krupé, tříděným odpadem, zajištěním činnosti zastupitelstva obce a dalšími 

drobnými provozními výdaji. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 16. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.   Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

8.   Seznámení se s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2023 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 

2022 -2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 

2023. 

 

9. Seznámení se s plánem inventur na rok 2020 

Starosta obce stanovil Plán inventur na rok 2020 a seznámil s ním zastupitele obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur na rok 2020. 

 

10.   Seznámení se s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá  na rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2021. 

 

11.   Seznámení se s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2022 - 2023 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní 

Krupá na rok 2022 -2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá 

na rok 2022 - 2023. 

 

12.  Projednání žádosti o navýšení provozního příspěvku MŠ Horní Krupá 

Ředitelka MŠ podala žádost o navýšení provozního příspěvku MŠ Horní Krupá o 40 000,-- Kč. 

Důvodem je doplatek za elektrickou energii. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí a schvaluje navýšení provozního příspěvku o 40 000,--Kč 

na doplatek elektrické energie MŠ Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Online výuka ZŠ Dolní Krupá 

Starosta obce Horní Krupá vznese žádost na zřizovatele ZŠ Dolní Krupá na zřízení online výuky 

v rozsahu 2 hodiny denně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se vznesením žádosti na zřizovatele ZŠ Dolní Krupá na 

zřízení online výuky v rozsahu alespoň 2 hodiny denně. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Změna záměru využití víceúčelové budovy – sauny 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele obce s důležitou podmínkou pro získání dotace od 

MMR na rekonstrukci víceúčelové budovy – sauny. Původně tato budova sloužila téměř výhradně 

pro komerční účely (ekonomická činnost obce). Změnou záměru dojde k minimálně 80% využití 

budovy pro bezplatné veřejné účely a pouze z maximálně 20% bude budova využita za úplatu pro 

komerční účely (pronájem společenské místnosti, saunování). 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se změnou záměru využití víceúčelové budovy. Budova 

bude využívána minimálně z 80% pro bezplatné veřejné účely, tj. maximálně z 20% pro placené 

komerční účely (pronájem místnosti, saunování). 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Určení poplatku za využití víceúčelové budovy 

Starosta obce přednesl zastupitelům obce návrh na výši poplatků za využití víceúčelové budovy. 

Pronájem společenské místnosti 300,-- Kč/den pro obyvatele obce Horní Krupá a 600,-- Kč/den pro 

ostatní občany. Využití sauny bude zpoplatněno 50,-- Kč jako nájem sauny a 200,-- Kč jako 

náhradou za spotřebovanou elektrickou energii a vodu. Celkem 250,-- Kč za každé využití sauny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s poplatkem za pronájem společenské místnosti 300,-- 

Kč/den pro obyvatele obce Horní Krupá a 600,-- Kč/den pro ostatní občany a za každé využití 

sauny 50,-- Kč jako nájem sauny a 200,-- Kč jako náhradou za spotřebovanou elektrickou energii a 

vodu. Celkem 250,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16.  Žádost Diakonie Broumov o finanční dar 

Dne 26.10.2020 zaslal e-mailem předseda sociálního družstva Diakonie Broumov žádost o 

jakýkoliv finanční dar.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a vzhledem k tomu, že již jednou finanční dar 

schválilo na svém zasedání v dubnu 2020 a tento byl zaslán na účet Diakonie Broumov v květnu 

2020, další finanční dar pro Diakonii Broumov zamítlo. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Seznámení s dotačními možnostmi pro rok 2021 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce dotační možnosti na rok 2021. 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí dotační možnosti na rok 2021. 

 

18. Seznámení s ukončením pozemkových úprav 

Starosta obce informoval zastupitele obce o ukončení pozemkových úprav v obci Horní Krupá. 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a bere na vědomí ukončení pozemkových úprav 

v obci Horní Krupá 

 

19. Diskuse 

- Dotace MŠ 

- Oprava lesních obecních cest po těžbě 

  

 

Předsedající ukončil zasedání v 20,30 hodin 

 

 

 

 

Příloha zápisu:  

a) prezenční listina 

b) zveřejněná informace o zasedání ZO 

 

 

 

         


