
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 30. 11. 2021 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Určení zapisovatele 

2. Určení ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu a odsouhlasení jeho doplnění 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 14 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 

6. Schválení rozpočtového opatření č. 16 

7. Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2022 

8. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 

9. Projednání návrhu a schválení rozpočtu MŠ na rok 2022  

10. Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 

11. Projednání výše ceny vodného pro rok 2022 

12. Projednání finančního daru z důvodu tíživé situace 

13. Projednání smlouvy o odstranění či využití odpadů v areálu skládky Ronov n. Sázavou 

14. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro Benediktus z.s. 

15. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených 

16. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku IV-Nakladatelství s.r.o. 

17. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ADIVADLO z.s. 

18. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charita Havlíčkův Brod – 

Centrum osobní asistence 

19. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charita Havlíčkův Brod – 

Středisko rané péče 

20. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charita Havlíčkův Brod –  

Nízkoprahový klub BAN 

21. Projednání prodeje pozemků 2701/8 a 2701/9 

22. Projednání prodeje pozemku 2858 

23. Projednání směny pozemků 2823,2824/2, 3548/2 

24. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu 

25. Projednání Vyhlášky o odpadech 

26. Projednání vyhlášky o místním poplatku za odpady  

27. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 3604 

28. Projednání odměn zaměstnancům obce 

29. Seznámení se schváleným rozpočtem DSO Krupsko na rok 2022 a se schváleným 

       střednědobým výhledem rozpočtu DSO Krupsko na rok 2023 – 2024 

30. Schválení změny Územního plánu č. 5 

31. Diskuse  

- Vánoční balíčky seniorům 80+ let 

- Vrty, oprava cesty „Na Dlouhých“ 

- Cyklostezka 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

.    

2. Starosta určil ověřovatele zápisu Pavla Jindru (č.p. 107) a  Pavla Jindru (č.p.95) 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje program a souhlasí s jeho doplněním 

 



4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 14 

Hospodářka obce seznámila přítomné se schváleným rozpočtovým opatřením č.14 ze dne 

1.11.2021. Zvýšili se náklady na zpracování čistopisu územního plánu o 11 250,-- Kč a zároveň o 

stejnou částku byly sníženy narozpočtované náklady na investici silnic, které nebudou v roce 2021 

využity. Narozpočtované celkové příjmy i výdaje zůstávají stejné.   

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14. 

 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 15 

Hospodářka obce seznámila přítomné se schváleným rozpočtovým opatřením č.15 ze dne 

12.11.2021. Zvýšili se náklady na provoz obecní knihovny o 10 000,-- Kč a zároveň o stejnou 

částku byly sníženy narozpočtované náklady na investici cest, které nebudou v roce 2021 využity.  

Důvodem zvýšení nákladů na obecní knihovnu je zavedení nového evidenčního programu Tritius a 

s tím spojené práce s tříděním jednotlivých knih. 

Narozpočtované celkové příjmy i výdaje zůstávají stejné.   

ZO 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 2 693 907,03 Kč. Jedná se o  příjmy z výnosů daní FÚ, příjem z prodeje 

pozemku, příjmy z vodného, dary, pronájmu pozemků. Výdaje se snižují o 37 635,74Kč. Jedná se o 

navýšení nákladů na nákup pozemků, nákladů na provoz vodárny a vodovodu, na obecní knihovnu, 

na vánoční dárkové balíky, sběr netříděného odpadu a další drobné provozní výdaje. Zároveň se 

snižují náklady na svoz tříděného odpadu a dále o částku nevyužitou při volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 

Návrh usnesení: 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

7.   Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2022 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu je 

vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 8 500 000,-- . Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 27.10.2021 

do 1.12.2021.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Příjmy i výdaje 

jsou ve výši 8 500 000,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet je schvalován v členění podle 

paragrafů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.   Projednání návrhu a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-

2024. Návrh rozpočtu je pro oba roky vyrovnaný.  

Příjmy i výdaje pro rok 2023  jsou ve výši 8 000 000,-- Kč. Příjmy i výdaje pro rok 2024 jsou ve 

výši 8 000 000,-- Kč. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn od 27.10.2021 do 

1.12.2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 

– 2024. Příjmy i výdaje pro rok 2023 jsou ve výši 8 000 000,-- Kč. Příjmy i výdaje pro rok 2024 

jsou ve výši 8 000 000,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9.  Projednání a schválení návrhu  rozpočtu na rok 2022 pro MŠ  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2022 Návrh 

rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn od 27.10.2021 do 1.12.2021. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje rozpočet MŠ Horní Krupá na rok 2022. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání a schválení  návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 MŠ 

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

na roky 2023 - 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá  na rok 2023 – 2024 

byl zveřejněn od 27.10.2021 do 1.12.2021. 

Návrh usnesení: 

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

2023 - 2024.    

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Projednání výše ceny vodného pro rok 2022 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s provozními náklady na obecní vodovody za rok 2020 

i za rok 2021. Kalkulací cen pro výpočet vodného pro rok 2022 vychází částka 23,-- Kč za 1 m
3 

pitné vody včetně DPH. Starosta navrhuje cenu 23,-- Kč za 1 m
3 

pitné vody včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo kalkulaci cen pro výpočet vodného a souhlasí s cenou 

23,-- Kč za 1 m
3
 pitné vody včetně DPH. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Projednání finančního daru z důvodu tíživé životní situace 

Starosta obce navrhl zastupitelům obce schválit finanční dar pro letošní rok pro občana obce. 

Důvodem poskytnutí daru je nečekaná velmi tíživá životní situace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje poskytnutí finančního daru. S obdarovaným bude 

uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.  Projednání smlouvy o odstranění či využití odpadů v areálu skládky Ronov nad Sázavou 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem uzavřít s Městem Přibyslav Smlouvu o 

odstranění či využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a 

Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa. Na základě smlouvy se provozovatel 

skládky Město Přibyslav zavazuje, že bude za podmínek uvedených ve smlouvě zajišťovat 

odstranění či využití odpadů obce Horní Krupá, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 

odpadech. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením Smlouvy o odstranění či využití odpadů 

v areálu skládky TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství 

Ronov nad Sázavou – 2. etapa s Městem Přibyslav. 

Usnesení bylo schváleno 

 

14. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro Benediktus z.s. 

Benediktus z.s., podal žádost o finanční příspěvek na poskytované služby pro rok 2022. Svoje 

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

38 430,- Kč a na dopravu pro klientku ve výši 7 300,- Kč. 

Návrh usnesení: 

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

výši 26 000,- Kč pro rok 2022. Pokud bude Benediktus z.s. požadovat další finanční prostředky, 

bude navýšení příspěvku opět projednáno. S Benediktus z.s.  bude v lednu 2022 uzavřena 

veřejnoprávní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno 

 



15.  Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro 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. Se Svazem tělesně postižených v ČR  z.s.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku  

Nakladatelství IV – Nakladatelství s.r.o. požádalo o finanční příspěvek na Omalovánky první 

pomoci, které vydává Český červený kříž v polovině února 2022.                                                                                                          

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a neschválilo finanční příspěvek na 

Omalovánky první pomoci. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

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

pro rok 2022. MŠ Horní Krupá se pravidelně této přehlídky účastní v rámci doprovodné výtvarné 

soutěže a získává tak volné vstupenky zdarma. Starosta obce navrhuje příspěvek 2 500,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje finanční dar ve výši 2500,-- Kč pro ADIVADLO z.s. 

pro rok 2021. S ADIVADLO z.s. bude v lednu 2022 uzavřena darovací smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. 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 5 000,-- Kč  na poskytování služeb Centra osobní asistence 

Havlíčkův Brod. S Oblastní charitou Havlíčkův Brod bude v lednu 2022 uzavřena darovací 

smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

19.  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 

finanční dar  pro Středisko rané péče neschvaluje.  

Usnesení bylo schváleno.  

 

20.  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 20 000,-- 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 služby Nízkoprahového klubu BAN. 

S Oblastní charitou Havlíčkův Brod bude v lednu 2022 uzavřena darovací smlouva.  

Usnesení bylo schváleno. 



21. Projednání záměru prodat pozemek č. 2701/8 a 2701/9 v k. ú. Horní Krupá, Lysá 

Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úředních deskách obce od 11. 8. 2021 do 1. 12. 2021. 

Jedná se o pozemek p č. 2701/8 v k. ú. Horní Krupá o výměře 30 m
2
, který bude oddělen z pozemku 

p. č. 2701/1 a o pozemek p. č. 2701/9 v k. ú. Horní Krupá o výměře 23 m2, který bude oddělen 

z pozemku p. č. 2701/7. Rodina žadatele vlastní nemovitost v sousedství pozemků a tyto pozemky 

dlouhodobě užívá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost o odkoupení pozemku č. 2701/8 o výměře 30 

m
2
, odděleného z pozemku 2701/1 a  pozemku 2701/9 o výměře 23 m

2
, odděleného z pozemku 

2701/7 vše v k. ú. Horní Krupá. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obou pozemků. 

S žadatelem bude uzavřena kupní smlouva. Cena pozemku je 50,-- Kč za m
2 

 včetně DPH. Kupující 

uhradí náklady spojené se zapsáním pozemků v katastru nemovitostí a dále náklady za vypracování 

kupní smlouvy. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

22. Projednání záměru prodat pozemek p. č. 2858 v k. ú. Horní Krupá, Lysá 

Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úředních deskách obce od 2. 11. 2021 do 1. 12. 2021. 

Jedná se o pozemek p č. 2858 v k. ú. Horní Krupá o výměře 85 m
2
. Žadatelé pozemek dlouhodobě 

užívají.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost o odkoupení pozemku č. 2858 o výměře 85 m
2
 a 

souhlasí s prodejem pozemku třem žadatelům, kteří pozemek dlouhodobě užívají. S žadateli bude 

uzavřena kupní smlouva. Cena pozemku je 50,-- Kč za m
2 

 včetně DPH. 

Žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, se zapsáním pozemků 

v katastru nemovitostí a náklady za vypracování kupní smlouvy. 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

23.   Projednání směny pozemků 2823,2824/2, 3548/2 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele obce se záměrem směny částí pozemků 2823, 2824/2, 

3548/2. Záměr je vyvěšen od 4. 11. 2021. Vzhledem k tomu, že odhadcem nebyl znalecký posudek 

na pozemky dodán do termínu konání ZO, projednání směny se odkládá na příští zasedání 

zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s odložením rozhodnutí o směně pozemků 2823, 2824/2, 

3548/2 na další zasedání, kdy by měly již být vypracovány znalecké posudky k ocenění těchto 

pozemků. 

Usnesení bylo schváleno 

 

24. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu 

Majitelé pozemku podali na Obecní úřad Horní Krupá žádost na pořízení změny Územního plánu 

týkající se pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Horní Krupá. Důvodem je umístění rekreačního objektu – 

chaty. Žadatelé uhradí odpovídající podíl nákladů na pořízení změny ÚP. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje žádost o pořízení změny Územního plánu týkající se 

pozemku p.č. 1109/1. Žadatelé uhradí odpovídající podíl nákladů na pořízení změny ÚP. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

25.  Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému odpadového hospodářství 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce Horní Krupá s návrhem Obecně závazné 

vyhlášky obce Horní Krupá č. 01/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Krupá 

č.01/2021, o stanovení systému nakládání s odpady. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

26. Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového 

      hospodářství 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Horní Krupá č. 

02/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Dle kalkulace z nákladů roku 2020 a roku 2021 bude poplatek za dospělou osobu nebo objekt 

s číslem popisným nebo evidenčním bez trvalého pobytu ve výši 500,-- Kč.  

Navýšení je způsobeno nárůstem poplatku za ukládání odpadu na skládku a dále zvýšením ceny za 

pravidelný svoz popelnic. Úlevy pro seniory nad 65 let, děti a některá čísla evidenční budou dále 

dle schválené vyhlášky. V případě osvobození od poplatku z důvodu nepřítomnosti osoby v obci 

delší než 300 dnů ve sledovaném kalendářním roce, bude nutné doložit potvrzení, že tato osoba 

platí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci v jiné obci, kde přechodně pobývá.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Krupá č. 

02/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

27. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3604 

Žadatelé požádali obec Horní Krupá o odkoupení části pozemku č. 3604 o výměře 130 m
2
, který se 

nachází v k. ú. Horní Krupá, obec Údolí. Důvodem koupě je scelení jimi vlastněných pozemků.  

Návrh usnesení: 

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

 č. 3604 o výměře 130 m
2
 v k. ú. Horní Krupá.  Případný prodej pozemku bude projednán po 

doložení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č.3604 žadateli na některém z dalších 

zasedání zastupitelstva obce. 

Usnesení bylo schváleno.  

 

28. Projednání odměn zaměstnancům obce 

Starosta obce navrhl odměnu zaměstnanci obce a hospodářce obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje odměnu zaměstnanci a hospodářce obce.  

Usnesení bylo schváleno 

 

29.  Seznámení se schváleným rozpočtem DSO Krupsko na rok 2022 a se schváleným 

       střednědobým výhledem rozpočtu DSO Krupsko na rok 2023 - 2024 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schváleným rozpočtem DSO Krupsko na rok 2022 a 

se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu DSO Krupsko na roky 2023-2024. Rozpočty byly 

schváleny na jednání představitelů obcí DSO Krupsko dne 25.11.2021. 

ZO bere na vědomí schválený rozpočet DSO Krupsko na rok 2022 a schválený střednědobý 

výhled rozpočtu DSO Krupsko na rok 2023 – 2024. 

 

30. Zastupitelstvo obce projednalo změnu ÚP č. 5 Územního plánu obce Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

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

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává změnu č. 5 Územního plánu Horní 

Krupá, který vydalo Zastupitelstvo obce Horní Krupá dne 25. 11. 2008, a který nabyl účinnosti dne 

8. 2. 2009. 

Usnesení bylo schváleno 

 

 



 

31. Diskuse 

- Vánoční balíčky 

- Vrty 

- Cyklostezka 

- Oprava cesty „Na Dlouhých“ 

  

 


