Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 29. 9. 2021 na obecním úřadě
Program:
1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8
2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10
4. Schválení rozpočtového opatření č. 11
5. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 1772/68
6. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 2642/1
7. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. JI-014330046562/001 s
firmou EG.D a.s. – Lesní družstvo Štoky
8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. JI-014330023691/007 s
firmou EG.D a.s. – Lesní družstvo Štoky
9. Žádost o příspěvek na projekt „Děti do bruslí“
10. Diskuse
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. 8
Hospodářka obce seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 8. Příjmy se zvyšují o
89 295,74 Kč – příspěvek na zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí. Výdaje se
zvyšují o 290 000,- Kč. Jedná se o náklady na provozní dotaci související se zprovozněním staré
budovy MŠ a schválené na předchozím zasedání ZO a dále o náklady na dohody o provedení práce.
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 8.
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9
Hospodářka obce seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 9. Příjmy se zvyšují o
31 600 Kč jedná se hlavně o dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výdaje se
zvyšují o 23 789,98 Kč. Jedná se o náklady na dárkové balíky pro jubilanty a na pořízení nových
LED světel na vánoční strom.
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 9.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10
Hospodářka obce seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 10. Výdaje se zvyšují
o 7 000,-- Kč. Jedná se o náklady na kroužek programování.
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 10.
7. Schválení rozpočtového opatření č. 11
Hospodářka obce seznámila členy zastupitelstva s návrhem rozpočtovým opatřením č. 11. Příjmy
se zvyšují o 493 201,-- Kč. Jedná se převážně o příjmy z výnosů daní FÚ, příjmy za vodné a
předfakturaci plynu. Výdaje se zvyšují o 276 084.-- Kč. Jedná se o náklady na opravu chodníku, na
zajištění pitné vody, na les, na základní technickou vybavenost 2 parcel za školkou, na dohody o
provedení práce, na volby a na další drobné výdaje.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 11. Příjmy se zvyšují
o 493 201,-- Kč a výdaje se zvyšují o 276 084,-- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
8. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 1772/68
Majitelé sousedící nemovitosti podali dne 17.5.2021 žádost o prodej části pozemku p.č. 1772/68.
V září 2021 doložili geometrický plán na rozdělení tohoto pozemku. Chtějí odkoupit pozemek o
velikosti 133 m2, přes který mají přístup k pozemku 1772/26.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schválilo záměr na prodej části pozemku p.č. 1772/68
o velikosti 133 m2.
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 1772/68
Majitelka sousedící nemovitosti podala dne 21.7.2021 žádost o prodej části pozemku p.č. 2642/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schválilo záměr na prodej části pozemku p.č. 2642/1.
Majitel nemovitosti doloží geometrický plán na rozdělení pozemku.
Usnesení bylo schváleno.
10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy zřízení služebnosti s firmou EG.D a.s. – Lesní
družstvo Štoky
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí firmy EG.D, a.s. o uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti č. JI-014330046562/001 na stavbu „Pávov, kabel NN, p.č. 45/3“ p. č. 51/1 v k.ú. Pávov
v rámci Lesního družstva Štoky, kde je Obec Horní Krupá spoluvlastníkem. Úplata za věcné
břemeno je sjednána ve výši 500,- Kč + DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemena s firmou EG.D, a.s. na pozemek 51/1 v k.ú. Pávov za úplatu 500,- Kč + DPH.
Usnesení bylo schváleno.
11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy zřízení služebnosti s firmou EG.D a.s. – Lesní
družstvo Štoky
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí firmy EG.D, a.s. o uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti č. JI-014330023691/007 na stavbu „Rounek – Hájovna, příp. VN, TS, NN““ p. č. 777/1
v k.ú. Rounek v rámci Lesního družstva Štoky, kde je Obec Horní Krupá spoluvlastníkem. Úplata
za věcné břemeno je sjednána ve výši 32,- Kč + DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemena s firmou EG.D, a.s. na pozemek 777/1 v k.ú. Rounek za úplatu 32,- Kč + DPH.
Usnesení bylo schváleno.
12. Projednání žádosti o finanční příspěvek na projekt „Děti do bruslí“
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o finanční příspěvek ve výši 4 400,-- Kč na
projekt „Děti do bruslí“ – školní rok 2021/2022, který je určen pro děti mateřské školy. Jedná se o
deset lekcí po 45 minutách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční příspěvek na projekt „Děti do bruslí“ ve výši
4 400,-- Kč. Příspěvek bude proplacen na základě faktury.
Usnesení bylo schváleno.
13. Diskuse
- investice
- dotace

