
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 26. 4. 2022 na obecním úřadě 

 
Program: 

 

1. Určení zapisovatele 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu a souhlas s doplněním programu 

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

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

6. Projednání koupě pozemku p.č. 1867/4 

7. Projednání koupě pozemků p.č. 2726/5, 2726/11 a 3214 

8. Projednání účetní závěrky MŠ Horní Krupá za rok 2021 

9. Projednání účetní závěrky obce Horní Krupá za rok 2021 

10. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021 

11. Schválení rozpočtového opatření č.5 

12. Ustanovení zástupce k projednání Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Horní Krupá 

13. Projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 83/1 

14. Diskuse  

- Pacht zemědělských pozemků 

- Prodej parcel 

- Úprava kompostárny 

- Hřiště 

- Dotační tituly 

 

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 záměru prodeje části pozemku p. č. 3604 

Byla podána žádost o prodej části pozemku p.č. 3604 v k.ú. Horní Krupá. 

Na tento pozemek pod původními parcelními čísly bylo na jednání zastupitelstva obce dne 

29.3.2022 schváleno zveřejnění záměru prodeje. Dne 11.4.2022 byl na obecní úřad Horní Krupá 

doručen písemný nesouhlas se záměrem prodat část tohoto pozemku. 

Návrh usnesení: 

Před rozhodnutím o prodeji části pozemku zastupitelstvo danou věc projedná se všemi 

zúčastněnými přímo na místě (na pozemku p.č. 3604 v k. ú. Horní Krupá) dne 6.5.2022 v 18,00 

hod. Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá schválení prodeje pozemku na příští zasedání 

zastupitelstva obce.   

Usnesení bylo schváleno. 

. 

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

Byla podána žádost o prodej části pozemku p.č. 3604 v k.ú. Horní Krupá. 

Dne 11.4.2022 byl na obecní úřad Horní Krupá doručen písemný nesouhlas se záměrem prodat část 

tohoto pozemku. 

 



Návrh usnesení: 

Před rozhodnutím o zveřejnění záměru o prodeji části pozemku zastupitelstvo danou věc projedná 

se všemi zúčastněnými přímo na místě (na pozemku p.č. 3604 v k. ú. Horní Krupá) dne 6. 5. 2022 

v 18,00 hod. Zastupitelstvo obce Horní Krupá odkládá schválení zveřejnění záměru prodeje 

pozemku na příští zasedání zastupitelstva obce.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. 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
. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a odkládá rozhodnutí o koupi pozemku p.č. 1867/4 na 

příští jednání zastupitelstva obce. Na pozemku p. č. 1867/4 proběhne 6.5.2022 v 18,00 hod místní 

šetření. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání koupě pozemků p.č. 2726/5, p.č. 2726/11 a p.č. 3214 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností nakoupit pozemky parcelní číslo 2726/5, 

2726/11 a části pozemku 3214 v k. ú. Horní Krupá. Na části  pozemků vede komunikace obce. 

Cena pozemků by byla 50,-- Kč za 1 m
2
.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje nákup pozemků parcelní číslo 2726/5, 

2726/11 a části pozemku 3214 za cenu 50,-- Kč za 1 m
2
. S prodejcem bude uzavřena kupní 

smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání účetní závěrky MŠ Horní Krupá za rok 2021 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ za 

rok 2021. Výnosy i náklady mateřské školy za rok 2021 byly ve výši 3 276 204,30 Kč, mateřská 

škola hospodařila s nulovým výsledkem. Na pokrytí nákladů bylo z rezervního fondu v roce 2021 

čerpáno 16 177,10 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Horní 

Krupá za rok 2021. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání účetní závěrky obce Horní Krupá za rok 2021 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání uzávěrky (Rozvaha, 

Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce, Bilance příjmů a výdajů, Inventarizační zpráva, 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce, zápisy z finančního a kontrolního výboru) za rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2021. 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok  2021 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce a se Zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Krupá za rok 2021. Zastupitelstvo obce v souladu s 

§ 43 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 17 zákona 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění projednalo materiál 

Závěrečný účet obce Horní Krupá za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021. Materiály k tomuto projednání byly zveřejněny od 4. 4.2022 do 27.4.2022. 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se Zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Krupá za rok 2021 a současně vyslovuje souhlas s 

celoročním hospodařením obce Horní Krupá za rok 2021 bez výhrad. Rozpočtové příjmy byly 

13 820 716,86 Kč, rozpočtové výdaje byly ve výši 7 498 978,01 Kč. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2022 

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

Příjmy se zvyšují o 147 187,48 Kč. Jedná se o příjem z poplatku za odnětí půdy z funkcí lesa, 

místní poplatek za odpady, příspěvek od Kraje Vysočina na zmírnění negativních dopadů, příjem 

z nájmu KD, příjem z prodeje pozemků a příjem od VZP za testy. Výdaje se zvyšují o 331 961,-- 

Kč. Jedná se o výdaje na cyklostezku, hřiště, lampu v parku, schválený dar a další drobné výdaje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.  Ustanovení zástupce k projednání Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Horní 

Krupá 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s Návrhem Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu 

Horní Krupá dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Dále je informoval o nutnosti zvolit zástupce za obec Horní Krupá.  

Návrh usnesení: 

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

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a za použití § 47 odst. 1 a § 55 stavebního 

zákona stanovuje starostu obce, zastupitelem obce určeného k projednávání Zprávy č. 3 o 

uplatňování ÚP Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 83/1 

Byla podána žádost na obec Horní Krupá o prodej části pozemku p.č. 83/1. Žadatel pozemek 

dlouhodobě užívá.  

Návrh usnesení: 

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

p. č. 83/1. Případný prodej pozemku bude projednán na některém z příštích zasedání zastupitelstva 

obce. 

Usnesení bylo schváleno.  

 

14. Diskuse 

- Pacht zemědělských pozemků 

- Prodej parcel 

- Úprava kompostárny 

- Hřiště 

- Dotační tituly 

 


