
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30. 11. 2020 na obecním úřadě 
 

Program: 

 

1. Projednání snížení hranice minimálního počtu dětí v MŠ 

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 17 

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2021 

4. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 

5. Projednání návrhu a schválení rozpočtu MŠ na rok 2021  

6. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2023 

7. Stanovení poplatku za odpady na rok 2021 

8. Seznámení s výsledkem finanční kontroly 

9. Projednání žádosti Svazu tělesně postižených o finanční příspěvek 

10. Projednání podání žádosti o dotace MMR 

11. Schválení obecně závazné vyhlášky o psech 

12. Projednání záměru prodeje pozemku 

13. Projednání žádosti o termínu splnění podmínky kolaudace 

14. Projednání žádosti o změnu ÚP č. 4 

15. Projednání odměn zaměstnancům obce 

16. Diskuse  

- Vodní hospodářství 

- Opravy lesních cest po těžbě 

- Sauna 

- Cyklostezka 

 

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. Projednání snížení hranice minimálního počtu dětí v MŠ 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2020 byla předložena žádost o snížení hranice 

minimálního počtu dětí nutné pro přerušení provozu mateřské školy. Důvodem pro požadavek byl 

problém se zajištěním péče o děti po dobu uzavření MŠ  u zaměstnaných rodičů dětí. Na minulém 

zasedání bylo rozhodnutí odloženo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a stanovilo minimální počet 2 dětí v MŠ Horní 

Krupá nutných pro otevření MŠ. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 17 

Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 17.  

Příjmy se zvyšují o 502 765,50 Kč. Jedná se přijaté dotace na víceúčelovou budovu (saunu), dále o  

příjmy z výnosů daní FÚ, příjem z prodeje sekačky příjem od firmy EKO-KOM za třídění odpadů. 

Výdaje se snižují o 118 264,-- Kč. Jedná se o snížení nevyužitých nerozpočtovaných výdajů na 

novou MŠ, zčásti rozpočtovaných na výdaje na elektrickou energii a další provozní výdaje. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 17. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.   Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu je 

vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 7 950 000,-- . Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 29.10.2020 

do 1.12.2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočet obce na rok 2021. Příjmy i výdaje 

jsou ve výši 7 950 000,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet je schvalován v členění podle 

paragrafů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.   Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-

2023. Návrh rozpočtu je pro oby roky vyrovnaný. Příjmy i výdaje pro rok 2022 jsou ve výši 

7 500 000,-- Kč. Příjmy i výdaje pro rok 2023 jsou ve výši 7 500 000,-- Kč. Návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu byl zveřejněn od 29.10.2020 do 1.12.2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 

– 2023. Příjmy i výdaje pro rok 2022 jsou ve výši 7 500 000,-- Kč. Příjmy i výdaje pro rok 2023 

jsou ve výši 7 500 000,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Projednání a schválení návrhu  rozpočtu na rok 2021 pro MŠ  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2021 Návrh 

rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn od 29.10.2020 do 1.12.2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočet MŠ Horní Krupá na rok 2021. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání a schválení  návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 MŠ 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá 

na roky 2022 - 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá  na rok 2022 – 2023 

byl zveřejněn od 29.10.2020 do 1.12.2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 

2022 - 2023.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.   Stanovení poplatku za odpady pro rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s náklady obce na svoz komunálních odpadů a příjmy, 

které s odpady souvisí. Příjmy za rok 2019 pokryjí náklady na svoz komunálních odpadů v roce 

2019. Náklady na netříděný odpad na osobu a rok odpovídají OZV 1/2017 čl. 4 bod 1) pís. b). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá navrhuje a schvaluje ponechat výši poplatku pro rok 2021 podle 

OZV 1/2017. Místní poplatek  za odpady je ve zmíněné vyhlášce ve výši 400,-- Kč, děti do 18 let 

100,-- Kč a občané nad 65 let 200,-- Kč.  

Usnesení bylo schváleno 

 

11.   Seznámení se s výsledkem kontroly finančního výboru 

Předseda finančního výboru seznámil starostu a ostatní přítomné zastupitele obce s výsledkem 

finanční kontroly provedené dne 18.11.2020. Kontrolována byla peněžní hotovost, ceniny a dále 



byla kontrolována účelnost vynakládaných prostředků z pokladny a bankovního účtu dle účetních 

dokladů. Nebyly shledány žádné závady. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 

 

12.  Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Svaz tělesně postižených 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s MO Havlíčkův Brod podalo žádost o finanční příspěvek. Někteří 

občané Horní Krupé jsou členy této organizace.                                                                                                            

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a schválilo finanční dar ve výši 7 000,-- Kč pro 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Havlíčkův Brod. Bude v lednu 2021 uzavřena darovací 

smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání podání žádosti o dotace MMR 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem podat žádost o dotaci z Programu obnovy 

venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: Oprava víceúčelového hřiště v Horní Krupé. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro rok 2021 na 

akci: Oprava víceúčelového hřiště Horní Krupá.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele obce s novou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o 

místním poplatku ze psů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním 

poplatku ze psů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání záměru prodeje pozemku 
Občan obce podal žádost o prodej pozemku č. 1108/1 (lesní pozemek) o výměře 1808 m2.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a nesouhlasí s prodejem pozemku č. 1108/1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Projednání žádosti o termínu splnění podmínky kolaudace 

Majitel pozemku p.č. 1772/72 nestihl v termínu do 23.9.2020 kolaudaci svého domu. Žádá proto o 

prodloužení termínu do 1. 6. 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s prodloužením termínu kolaudace 

domu na p.č. 1772/72 do 1.6.2021. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17.  Projednání žádosti o změnu ÚP č. 4 

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům změnu územního plánu č. 4. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horní Krupá, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

Schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, zadání Změny č. 4 Územního plánu Horní Krupá. 

Návrh Změny č. 4 ÚP Horní Krupá bude projednáván klasickým způsobem. 



Zastupitelstvo obce určuje jako odpovědnou osobu starostu obce pro projednávání změny územního 

plánu č. 4. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Projednání odměn zaměstnancům obce 

Starosta obce navrhl odměnu zaměstnanci obce a hospodářce obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje odměnu zaměstnanci obce a hospodářce obce. 

Usnesení bylo schváleno 

 

19. Diskuse 

- Vodní hodposářství 

- Oprava lesních obecních cest po těžbě 

- Sauna 

- Cyklostezka 

  

 

 

         


