
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 12.1.2021 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 18 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 19 

3. Projednání majetku k vyřazení 

4. Projednání žádosti o finanční příspěvek ADIVADLO z.s. 

5. Projednání žádosti o finanční příspěvek Benediktus z.s. 

6. Projednání žádosti o finanční podporu Nízkoprahový klub BAN – Oblastní charita HB 

7. Projednání žádosti o finanční podporu CentruM osobní asistence – Oblastní charita HB 

8. Projednání žádosti o finanční podporu Středisko rané péče – Oblastní charita HB 

9. Projednání žádosti o skácení stromu 

10. Projednání žádosti o připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ 

11. Projednání nákupu pozemku pod komunikací p.č. 10/2 

12. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č.2860 

13. Projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 2823 a p.č. 2827 

14. Projednání zveřejnění záměru pronájmu obecních rybníků 

15. Projednání návrhu poskytnout zaměstnancům obce a starostovi stravenkový paušál 

16. Diskuse  

- Rozvoz obědů do MŠ 

- Koupě fotoaparátu 

 

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. 18 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 18.  

Příjmy ani výdaje se nezvyšují. Jedná se o přesun rozpočtovaných prostředků mezi paragrafy 

tříděného a netříděného odpadu. 

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18.  

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 19 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 19.  

Příjmy se zvyšují o 1 729 832,74,-- Kč. Jedná se o výnosy daní z FÚ, o výnosy z prodeje dřeva 

z obecního lesa, o přijatou dotaci z MMR na víceúčelovou budovu (saunu) a další drobné příjmy. 

Výdaje se snižují o 1 405 802,09 Kč. Jedná se o narozpočtované plánované výdaje, které nebyly 

v roce 2020 uskutečněny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 19. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



 

6.   Projednání majetku určeného k vyřazení  

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům seznam majetku, který byl v rámci inventur zjištěn 

jako zastaralý a nefunkční. Navrhnul vyřazení tohoto majetku. Pořizovací hodnota vyřazovaného 

majetku je 151 110,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s vyřazením zastaralého a nefunkčního majetku. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.    Projednání žádosti o finanční příspěvek pro ADIVADLO z.s.  

ADIVADLO z.s. žádá o finanční příspěvek na přehlídku divadelních představení „Dospělí dětem“ 

pro rok 2021. MŠ Horní Krupá se pravidelně této přehlídky účastní v rámci doprovodné výtvarné 

soutěže a získává tak volné vstupenky zdarma. Starosta obce navrhuje příspěvek 2 000,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční dar ve výši 2000,-- Kč pro ADIVADLO z.s. 

pro rok 2021. Bude sepsána darovací smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Benediktus z.s. 

Benediktus z.s., podal žádost o finanční příspěvek na poskytované služby pro rok 2021. Svoje 

služby poskytují i občanovi naší obce. Benediktus žádá o příspěvek na poskytovanou službu ve výši 

45 900,- Kč a na dopravu pro klientku ve výši 10 500,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a schvaluje dar pro Benediktus z.s. v celkové 

výši 26 000,- Kč pro rok 2021. Se z.s. Benediktus bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno 

 

9.  Projednání žádosti o finanční příspěvek  pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod 

Nízkoprahový klub BAN 

Oblastní charita Havlíčkův Brod zaslala žádost o finanční podporu poskytování sociální služby 

Nízkoprahového klubu BAN ve výši 15 000,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost podanou Oblastní charitou Havlíčkův Brod  a 

neschvaluje finanční podporu na poskytování sociální služby Nízkoprahový klub BAN.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Projednání žádosti o finanční příspěvek  pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod na 

poskytování služeb Centra osobní asistence 

Oblastní charita Havlíčkův Brod zaslala žádost o finanční podporu na poskytování služeb Centra 

osobní asistence Havlíčkův Brod ve výši 10 000,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost podanou Oblastní charitou Havlíčkův Brod a 

schvaluje finanční dar ve výši 2 500,-- Kč  na poskytování služeb Centra osobní asistence 

Havlíčkův Brod 

S Oblastní charitou Havlíčkův Brod bude uzavřena darovací smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod – Středisko 

rané péče Havlíčkův Brod 

Oblastní charita Havlíčkův Brod jménem Střediska rané péče Havlíčkův Brod zaslala žádost o 

finanční podporu ve výši 10 000,-- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost podanou Oblastní charitou Havlíčkův Brod  a 

schvaluje finanční dar ve výši 2 500,-- Kč  pro Středisko rané péče Havlíčkův Brod 



S Oblastní charitou Havlíčkův Brod bude uzavřena darovací smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.   Projednání  žádosti o skácení stromu 
Majitelé nemovitosti v Horní Krupé požádali obec o povolení skácení dubu, který stojí v blízkosti 

jejich domu. Větve a velké části kůry padají a ohrožují děti i dospělé.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s pokácením stromu. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.  Projednání  žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Spolek Lungta zaslal žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.     

Usnesení bylo schváleno. 

 

14.   Projednání  nákupu pozemku pod komunikací č.p. 10/2 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem koupit pozemek pod pozemní komunikací 

č.p. 10/2 o výměře 18 m
2
. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s koupí pozemku č. p. 10/2 o výměře 18 m
2
                    

za 3 000,-- Kč. 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2860 

Občan  požádal obec Horní Krupá o odkoupení pozemku p.č. 2860, který se nachází u č.p. 41 

v Horní Krupé a na kterém se nachází přístřešek, který používá jako garáž. Pozemek má výměru 29 

m
2
. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku      

p.č. 2860.  Případný prodej pozemku bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva. 

Hlasování:  

Usnesení bylo schváleno. 

 

16.   Projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 2823, 2827 a části pozemku 2824 

Občan obce podal žádost o odkup pozemků 2823,2827 a části pozemku 2824 z důvodu zarovnání 

pozemků po pozemkových úpravách v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá neschvaluje zveřejnění záměru o možném prodeji pozemků p. č. 

2823, 2827 a části pozemku 2824. Možným řešením by byla pouze směna těchto pozemků za 

pozemky jiné o stejné výměře.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Projednání zveřejnění záměru pronájmu obecních rybníků  

Dne 11. 1. 2021 byly osobně doručeny na OÚ Horní Krupá žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 

NS – 1/2019 na rybník „Česalák“, smlouvy NS – 1/2014 a smlouvy NS -2/2014 na rybník „Horňák“ 

a „Jindrák“ . 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru na prodloužení nájemních smluv 

NS-1/2014, NS-2/2014 a NS-1/2019 na obecní rybníky. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

18.  Projednání návrhu poskytnout zaměstnancům obce a starostovi stravenkou paušál 

Zastupitelstvo obce navrhlo a projednalo poskytnutí staravenkového paušálu zaměstnancům obce a 

uvolněnému starostovi. Výše stravenkového paušálu bude 70% z horní hranice hodnoty stravného 

na pracovních cestách stanoveného vyhláškou  MPSV ČR u pracovních cest 5 -12 hod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s poskytnutím stravenkového paušálu ve výši  70% 

z horní hranice hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného vyhláškou  MPSV ČR u 

pracovních cest 5 -12 hod pro zaměstnance obce a pro uvolněného starostu. 

 

19. Diskuse 

- Rozvoz obědů MŠ  

- Koupě fotoaparátu (Vítání občánků, Krupské střípky) 

  

 


