
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 24.2.2022 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Určení zapisovatele 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu a souhlas s doplněním programu 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

6. Seznámení se změnou rozpočtované POL 1340 

7. Projednání návrhu uzavřít Dodatek č. 1 – SMS-služby s.r.o. 

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

9. Projednání záměru uzavřít na pozemky obce Horní KrupáSmlouvu o zemědělském pachtu 

10. Projednání návrhu uzavření smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu 

11. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 87/20 v k. ú. Horní Krupá 

12. Projednání záměru rozdělit a prodat část obecního pozemku p.č. 28/4  

13. Projednání záměru směny pozemku obecního pozemku p.č. 2790 

14. Projednání záměru uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty 
15.  Žádost o finanční příspěvek pro ČSŽ Horní Krupá 

16. Projednání žádosti o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské 

knihovny 

17. Projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3604 

18. 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. 1 

Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1.  

Příjmy se zvyšují o 120 000,-- Kč. Jedná se o převod prostředků na fond obnovy 

vodohospodářského majetku. Výdaje se zvyšují o 175 363,-- Kč, jedná se o výdaje na převod 

prostředků do fondu vodohospodářského majetku, schválené daryv 11/20021  proplacené v roce 

2022, opravu staré MŠ a materiál na PC kroužek. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  

 

5.   Schválení rozpočtového opatření č. 2 
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2.  

Příjmy se zvyšují o 541 965,-- Kč. Jedná seo příjem za daně z příjmů PO obce, příjmu za pronájem 

sálu, příjem z prodeje popelnic. Výdaje se zvyšují o 4 070 551,-- Kč. Jedná se o výdaje na opravu 

silnic, novou cyklostezku ke hřbitovu, trubky kanalizace, oprava MŠ, dar ČSŽ, knihy a další drobné 

výdaje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



6.   Seznámení se změnou rozpočtované POL 1340 

Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele se změnou čísla položky rozpočtové skladby ve 

schváleném rozpočtu na rok 2022. Na základě novely Vyhlášky MF č. 412/2021 Sb. byla od 

1.1.2022 zrušena POL 1340 (poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů). Místo ní vznikla na základě této novely POL 1345 

( příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z popltku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci). Schválené příjmy ve výši 176 600,-- Kč nebudou 

rozpočtovány na zrušenou POL 1340, ale na noévě vzniklou POL 1345. 

ZO bere na vědomí že schválené rozpočtované příjmy POL 1340 ve výši 176 600,-- Kč jsou 

rozpočtovány na na POL 1345 ve stejné výši.  

 

7.  Projednání  návrhu uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě SMS – služby s.r.o. 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se žádostí o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytování služeb pověřence osobních údajů se SMS-služby s.r.o.. Bude zvýšena čtvrtletní 

paušální platba na 2 100,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Čtvrtletní paušální platba bude 2 100,-- Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  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. 

 

9. Projednání záměru uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemky obce Horní Krupá 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu na 

pozemky obce Horní Krupá. Záměr byl vyvěšen od 7. 2. 2022.  O pacht pozemků se přihlásili dva 

zájemci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo, že o uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu – 

Pachtovní smlouvy rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva obce. Zájemce o zemědělský pacht 

obecních pozemků bude vybrán obálkovou metodou. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání návrhu uzavření smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

uzavřít Smlouvu o zajištění přepravy a zpracování odpadu č. C83/00267481/001/2021. Jedná se o 

smlouvu o zajištění svozu nebezpečného odpadu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přepravy a zpracování 

odpadu č. C83/00267481/001/2021. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání záměru prodat pozemek p. č. 87/20  
Občan obce podal požádal obec o odkoupení pozemku 87/20 o celkové výměře 9 m

2 
v k.ú. Horní 

Krupá. Pozemek dlouhodobě využívá jako zahradu. Záměr prodeje pozemku p.č. 87/20 v k.ú. Horní 

Krupá byl zveřejněn od 12.1.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se prodejem pozemku p.č. 87/20 v k.ú. Horní Krupá o 

výměře 9 m
2
. S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva. Cena pozemku je 50,-- Kč za 1 m

2
. 

Usnesení bylo schváleno. 



 

12.   Projednání záměru rozdělit a prodat část obecního pozemku p.č. 28/4  
Občan obce požádal obec o odkoupení části pozemku 28/4 v k.ú. Horní Krupá. Jeho rodina tento 

pozemek dlouhodobě využívá jako zahradu. Záměr o prodeji části pozemku 28/4 v k. ú. Horní 

Krupá o výměře 76 m
2
 byl zveřejněn od 12.1.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se prodejem části pozemku p.č. 28/4 v k.ú. Horní Krupá o 

výměře 76 m
2
. S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva. Cena pozemku je 50,-- Kč za 1 m

2
. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.   Projednání záměru směny pozemku obecního pozemku p.č. 2790  
Občan obce požádal obec o odkoupení části pozemku p.č. 2790 o výměře 136 m

2 
v k.ú. Horní 

Krupá. Celková výměra pozemku p. č. 2790 je 2482 m
2
.  Za pozemek nabídl odprodej části svého 

pozemku p.č. 2792 o výměře 136 m
2
. Oba pozemky sousedí a důvodem je zarovnání hranice 

pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí prodejem části pozemku p.č. 2790 v k.ú. Horní Krupá o 

výměře 136 m
2
. Zároveň zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s odkoupením části pozemku p. 

č. 2792 v k.ú. Horní Krupá o výměře 136 m
2
. Směna pozemků proběhne na základě kupních smluv 

(prodej-koupě). 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání záměru uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty 

Občané obce požádali obec o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku 

p.č. 2790/3 o výměře 14 m
2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a na pozemku p.č. 3475 o výměře 

234 m
2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Horní Krupá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít Smlouvu na zřízení 

služebnosti stezky, cesty. 

Usnesení bylo schváleno 

 

15.  Žádost o finanční příspěvek pro ČSŽ Horní Krupá 
Předsedkyně ČSŽ podala za ČSŽ Horní Krupá žádost o finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na 

zajištění plánované činnosti v roce 2022 (dětský karneval, dětský den, výlet, divadla).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČSŽ Horní Krupá na 

zajištění akcí v roce 2022. S ČSŽ Horní Krupá bude uzavřena darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno 

 

16.    Projednání žádosti o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské 

knihovny 
Zástupkyně ředitelky Krajské knihovny Vysočiny zaslala na obec dne 14. 2. 2022 žádost o finanční 

příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s příspěvkem 2000,-- Kč. Příspěvek 

bude poskytnut formou proplacení zaslané faktury za knihy od krajské knihovny.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3604 

Občané obce požádali obec Horní Krupá o prodej části pozemku p. č. 3604 v k. ú. Horní Krupá o 

výměře 130 m
2
. Část tohoto pozemku dlouhodobě užívají. Celková výměra pozemku p. č. 3604  je 

529 m
2 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. č. 3604 o 

výměře 130 m
2
 v k. ú. Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno 

. 

 

18. Diskuse 

- mulčovač k traktoru 

- prodejna 

- ČOV  

- dotace 

  

 

 


