
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 31. 5. 2022 na obecním úřadě 
 

Program: 

 

1. Určení zapisovatele 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu a souhlas s doplněním programu 

4. Projednání koupě pozemku 1867/4 

5. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3604 

6. Seznámení se schválenou účetní závěrkou za rok DSO Krupsko za rok 2021 

7. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem a se Zprávou o výsledku hospodaření DSO 

Krupsko za rok 2021 

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026 

9. Změna funkce starosty 

10. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného starosty 

11. Projednání proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2022 starostovi 

12. Projednání směny pozemku p. č. 3140 a části pozemku p. č. 3575 

13. Projednání prodeje části pozemku p. č. 83/1 o výměře 37 m2 

14. Projednání zveřejnění záměru směny  části pozemku p.č. 2726/3  za část pozemku p.č. 

2037/1 

15. Projednání prodeje pozemku p.č. 1894/3 v k.ú. Štoky 

16. Projednání zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků a jeho podmínek  

17. Diskuse  

- Ubytování uprchlíků 

- Dotace na opravu silnic 

- Dotace na sportoviště 

- Cyklostezka ke hřbitovu 

 

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 koupě pozemku p.č. 1867/4 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností nakoupit pozemek parcelní číslo 1867/4 v k. 

ú. Horní Krupá o výměře 243 m
2
. Pozemek je úzký a má velký sklon a nákupem by nedošlo 

k hospodárnému využití pozemku a realizaci uvažovaného záměru, kterým bylo zpřístupnění jiných 

obecních pozemků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a nesouhlasí s koupí pozemku p. č. 1867/4. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5. Projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 3604 

Byly podány dvě žádosti o prodej částí pozemku p. č. 3604 v k. ú. Horní Krupá obyvateli 

sousedních nemovitostí. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o koupi částí pozemku p.č. 3604 a souhlasí se zveřejněním 

záměru. 

 Usnesení bylo schváleno. 

. 

6. Seznámení se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 

2021. Uzávěrka DSO Krupsko za rok 2021 byla představiteli DSO Krupsko schválena dne 

12.5.2022, bod jenání č. 4. 

ZO bere navědomí schválenou účetní závěrku DSO Krupsko za rok 2021. 

 

7. Seznámení se schváleným závěrečným účtem a se Zprávou o výsledku hospodaření DSO 

Krupsko za rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schváleným Závěrečným účtem DSO Krupsko a se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2021. Závěrečný účet DSO 

Krupsko za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Krupsko byla schválena 

představiteli obcí DSO Krupsko dne 12.5.2022, bod jednání č. 3. Rozpočtové příjmy za rok byly 

6 000,-- Kč, rozpočtové výdaje byly 8 160,04 Kč. 

ZO bere navědomí schválený Závěrečný účet DSO Krupsko i Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2021. 

 

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026 

ZO obce v souladu s ustanovením § 67, zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích, stanovuje počet 

volených zastupitelů obce pro následující volební období r. 2022 – 2026 na 7 členů. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Změna funkce starosty 

Starosta obce v souladu s ustanovením §71 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/200 Sb., 

Zákona o obcích, navrhl změnu funkce starosty obce z uvolněné na neuvolněnou od 1. 7. 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §71 odst. 1 a § 84 odst. 2 písmeno k) zákona 128/200 

Sb., Zákona o obcích, stanovuje od 1. 7. 2022 do konce volebního období funkci starosty jako 

neuvolněnou. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného starosty 

Starosta seznámil přítomné zastupitele s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb a dále s § 72 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, a dle § 72 odst. 4 

a §84 odst. 2 písmeno n)zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, stanovilo výši měsíční odměny 

neuvolněnému starostovi od 1.7.2022. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Projednání proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2022 starostovi 

Starosta obce požádal v souladu s §81 odst. 6 a s  § 84 odst. 2 písm.o), zákona 128/2000 Sb. o 

obcích  o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené z roku 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce v souladu s §81a odst. 7 a s  § 84 odst. 2 písm.o) zákona 128/2000 Sb. o obcích 

souhlasí s náhradou (proplacením) nevyčerpané poměrné části dovolené za rok 2022. 

Usnesení bylo schváleno. 

 



12. Projednání směny pozemku p. č. 3140 a části pozemku p. č. 3575 za pozemek p. č. 2840 

Byla podána žádost o směnu pozemku p.č. 3140 o výměře 1231 m
2
 a části pozemku    p. č. 3575 o 

výměře 303 m
2
.v k. ú. Horní Krupá za pozemek p. č. 2840 o výměře 1060 m

2
 v k. ú. Horní Krupá. 

Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen  na úřední desce obce Horní Krupá od 24. 3. 2022 do 1. 6. 

2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se směnou pozemku p. č. 3140 o výměře 1231 m2, a části 

pozemku 3575 o výměře 303 m2 v k. ú. Horní Krupá za pozemek  p.č. 2840 o výměře 1060 m2. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání prodeje části pozemku p. č. 83/1 o výměře 37 m
2
 

Byla podána žádost o odkoupení části pozemku p. č. 83/1 o výměře 37 m
2
. Žadatel pozemek 

dlouhodobě užívá. Záměr o prodeji části pozemku byl vyvěšen od 4.5.2022 do 1.6.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí prodejem části pozemku p. č. 83/1 o výměře 37 m
2
. 

Cena pozemku je 50,-- Kč za 1 m2, včetně DPH. S žadatelem bude uzavřena kupní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Projednání zveřejnění záměru prodeje  části pozemku p. č. 2726/3 a nákupu části 

      pozemku p. č. 2037/1 

Byla podána žádost o směnu části pozemku obce p. č. 2726/3 v k. ú. Horní Krupá, za ½ pozemku p. 

č. 2037/1 v k. ú. Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části 

pozemku p. č. 2726/3. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Projednání prodeje pozemku p.č. 1894/3 v k.ú. Štoky 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí o schválení prodeje pozemku p.č. 1894/3 o 

výměře 357 m
2 

v k. ú. Štoky u Lesního družstva Štoky. Záměr o prodeji pozemku p.č. 1894/3 v k. ú. 

Štoky byl zveřejněn na úřední desce obce od 12.4.2022 do 1.6.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1894/3 o výměře 

357 m
2
 v k. ú. Štoky u Lesního družstva Štoky. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Projednání zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků a stanovení podmínek pro 

pacht 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem zveřejnit záměr pachtu zemědělských 

pozemků obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí se záměrem a podmínkami pachtu 

zemědělských pozemků obce. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

17. Diskuse 

- Ubytování uprchlíků z Ukrajiny 

- Dotace na opravu silnice 

- Dotace na sportoviště 

- Cyklostezka ke hřbitovu 


