
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, 

konaného dne 12. 1. 2023 na obecním úřadě 
 

Program jednání: 

1. Určení zapisovatele 
2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu a souhlas s doplněním programu 
4. Žádost o příspěvek ČSŽ 
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 16/22 
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/23 
7. Projednání žádosti o pronájem rybníka p.č. 2701/4 

8. Projednání dodatku ke smlouvě s firmou AVE 

9. Projednání prodeje pozemků p.č. 2909 a p.č. 3068 

10. Projednání směny pozemku p.č. 2718/1 a 2726/10 
11. Projednání prodeje obecního majetku – přímotop 
12. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene 
13. Projednání dohody o provedení prací s ČEZ 

14. Projednání smlouvy o pojištění obecního majetku a odpovědnosti 
15. Projednání smlouvy o úklidu v KD 
16. Schválení nařízení o zimní údržbě 

17. Oznámení o provozu školní jídelny ve školním roce 2022/23 a vlivu na provoz v 

MŠ Horní Krupá 

18. Zadání projektové dokumentace na posílení vodárenské soustavy 
19. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
20. Diskuse 

 

Jednání dále pokračovalo podle schváleného programu 

 

1. Určení zapisovatele 
Starosta určil zapisovatele Jakuba Trachtulce 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje zapisovatele Jakuba Trachtulce 

Usnesení bylo schváleno. 

     

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta určil ověřovatele zápisu Miroslava Švece a Michala Staňka 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Švece a Michala Staňka 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Schválení programu a souhlas s doplněním programu 
Starosta předložil zastupitelům navržený pořad jednání a seznámil přítomné s doplněním 

programu. Zároveň požádal o doplnění programu přítomné členy ZO. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje doplněný program jednání 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



4.  Žádost o příspěvek ČSŽ 
Předsedkyně místního spolku Českého svazu žen podala žádost o příspěvek na činnost ČSŽ 

v roce 2023 ve výši 15.000 Kč. 

Návrh usnesení: 

ZO projednalo žádost a souhlasí s příspěvkem ve výši 15.000 Kč. S žadatelem bude uzavřena 

darovací smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 16/22 
Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č.16/22. Výdaje 

zůstávají. Příjmy se zvyšují o 701.909,99 Kč, jedná se o výnosy z daní z FÚ Kraje Vysočina.  

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/22. 

 

6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/23  
Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č.1/23. Výdaje 

se zvyšují o 311.933,- Kč. Jedná se o náklady na dary schválené na předchozím ZO, náklady 

na volby aa výdaje na přesun finančních prostředků na fond vodohospodářského majetku. 

Příjmy se zvyšují o 191.000,- Kč, jedná se o příjem  prostředků  na fond  vodohospodářského 

majetku. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/23. 

 

7. Projednání žádosti o pronájem rybníka p.č. 2701/4 
Byla podána žádost o pronájem  horního rybníka na Lysé p.č. 2701/4 v majetku obce Horní 

Krupá, který žadatel dlouhodobě udržuje. 

Návrh usnesení: 

ZO projednalo žádost a souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu  rybníka p.č. 2701/4. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Projednání dodatku ke smlouvě s firmou AVE 
Firma AVE oslovila obec Horní Krupá s návrhem dodatku č.1 ke „Smlouvě o zajištění 

přepravy a zpracování odpadu č. C83/00267481/001/2021 ze dne 24.2.2022. Předmětem 

dodatku je valorizace cen za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu. 

Návrh usnesení: 

ZO návrh projednalo a pověřuje starostu k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 

C83/00267481/001/2021. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Projednání prodeje pozemků p.č. 2909 a p.č. 3068 
Zástupce vlastníků vodovodu „Žejflík“ podal žádost o koupi pozemků p.č. 2909 o výměře 

251 m
2
 a p.č. 3068 o výměře 84 m

2
, na kterých se nachází prameniště a rezervoár vodovodu. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 16. 12. 2022 do 12.1.2023.  

Návrh usnesení: 

ZO projednalo žádost a souhlasí s prodejem obou pozemků. Obec zůstane spoluvlastníkem 

ideální 1/13 vodovodu. Prodejní cena je stanovena na 1000 Kč za ideální 1/13 obou pozemků. 

Se žadateli bude uzavřena kupní smlouva a smlouva o zřízení přídatného spoluvlastnictví. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Projednání směny pozemku p.č. 2718/1 a 2726/10 
Na obe Horní Krupá byla podána žádost o směnu pozemku 2726/10 o výměře 87 m

2
 

(pozemek pod silnicí na Údolí) za část pozemku 2718/1 na Zálesí o výměře 87 m
2
. Záměr 

prodeje včetně geometrického plánu byl zveřejněn na úřední desce od 12. 12. 2022 do 

12.1.2023. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2551036601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/79162960010
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/79162642010
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2551100601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/87386867010


Návrh usnesení: 

ZO projednalo žádost a souhlasí s navrhovanou směnou pozemků. S žadatelkou bude 

uzavřena kupní smlouva. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.  Projednání prodeje obecního majetku – přímotop 
Obec Horní Krupá na minulém zasedání zastupitelstva odsouhlasila zveřejnění záměru 

prodeje přímotopu ze sauny o výkonu 18kW. Na přímotop není záruka na funkci. Záměr 

prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 19. 12. 2022 do 12.1.2023. Přihlásil se jediný 

zájemce. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s prodejem za cenu 100,-- Kč Zemědělské společnosti Horní Krupá. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12.  Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného 

břemene 
Firma MONTPROJEKT, a.s. oslovila Obec Horní Krupá s návrhem smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-2025385/VB/8. 

Jedná se o přeložku vedení NN kolem rybníka Česalák, dotčené jsou pozemky 1638/15, 83/1, 

82/1, 2676/2.  Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 7.12.2022 do 12.1.2023. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a se zřízením věcného břemene 

k dotčeným nemovitostem. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13.  Projednání dohody o provedení prací s ČEZ  
Firma MONTPROJEKT, a.s. oslovila Obec Horní Krupá s návrhem dohody o provedení 

prací č. IV-12-2025385/DPP/1, v rámci které bude demontováno nadzemní vedení NN kolem 

rybníka Česalák, dotčené jsou pozemky 1638/15, 83/1, 82/1, 2676/2. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce od 7.12.2022 do 12.1.2023.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení demontáže vedení NN za podmínky, že bude 

nahrazeno vedením novým dle bodu jednání 12. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14.  Projednání smlouvy o pojištění obecního majetku a odpovědnosti 
Starosta obce předložil návrh aktualizace smlouvy o pojištění obecního majetku a 

odpovědnosti. Návrh smlouvy zahrnuje živelní pojištění všech obecních staveb na nové ceny, 

movitého majetku staveb, odpovědnosti za škody a nově zahrnuje i pojištění strojů. Původní 

smlouva z r. 2017 již nereflektuje aktuální hodnotu obecního majetku a na část majetku se 

nevztahovala.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy dle předloženého návrhu s úpravou pojištění 

strojních rizik.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

15.  Projednání smlouvy o úklidu v KD 
Zemědělská společnost oslovila Obec Horní Krupá s návrhem smlouvy na sdílení nákladů na 

úklid ve společných prostorách KD. Náklady na úklid dosud zajišťovala Zemědělská 

společnost a část nákladů fakturovala na Obec. Nově bude zřízena „Smlouva o provádění 

úklidových služeb“ a náklady na úklid budou účtovány smluvně. 

Návrh usnesení: 

ZO návrh projednalo a pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2550442601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2549500601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2549487601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2550998601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2550442601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2549500601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2549487601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2550998601


Usnesení bylo schváleno. 

 

16.  Schválení nařízení o zimní údržbě 
Starosta obce seznámil ZO s „Nařízením obce Horní Krupá o vymezení rozsahu, způsobu a 

časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a stanovení úseků 

místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Horní Krupá“. Nařízení se 

zčásti odkazuje na plán zimní údržby schválený na minulém zasedání zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje nařízení o zimní údržbě a stanovuje jeho platnost od 1. 2. 2023. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17.  Oznámení o provozu školní jídelny ve školním roce 2022/23 a vlivu na 

provoz v MŠ Horní Krupá 
ZŠ a MŠ Rozsochatec zaslala MŠ Horní Krupá oznámení o provozu školní jídelny v roce 

2022/23. Školní jídelna bude uzavřena v termínech 20. - 26. 2. 2023 a v době hlavních 

prázdnin od 3.7.2023 do 16.8.2023 (středa) včetně. Obědy lze zajistit i z jiných zdrojů. Na 

základě dotazníkového šetření, které proběhlo v MŠ Horní Krupá v průběhu prosince 2022 a 

části ledna 2023, je zájem rodičů o letní provoz MŠ Horní Krupá poměrně nízký. Nejvyšší 

zájem je 9 dětí ve druhém týdnu v červenci, ovšem na základě dosavadní praxe se dá 

očekávat jen polovina hlášených dětí.  

Návrh usnesení: 

Letní provoz MŠ Horní Krupá v roce 2023 bude korespondovat s provozem kuchyně 

v Rozsochatci. Toto rozhodnutí lze revokovat nejpozději do konce března, aby bylo možné 

zajistit obědy v jiné jídelně a zároveň zajistit personální obsazení školky v souladu se 

právními předpisy. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

18.  Zadání projektové dokumentace na posílení vodárenské soustavy 
V roce 2021/2022 byl realizován projekt Posílení vodárenské soustavy s cílem vybudovat 

nový vrt a dovést vodu do vodárny Horní Krupá. Z důvodu nevyhovujících parametrů vody 

v novém vrtu byl projekt zastaven. Pro jeho dokončení je nutné upravit stávající dokumentaci 

a dovést ji nově až do stádia stavební připravenosti, pak lze žádat o dotaci. Původní realizační 

cena byla 3 mio Kč, nová realizační cena s filtrační kaskádou pro úpravu vody z nového vrtu 

je cca 6 mio Kč. Původní projekt řešila firma ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, 

o.p.s. a má i veškeré nutné podklady. Výběr jiné firmy pro vytvoření projektové dokumentace 

by pravděpodobně tento akt jen prodražil.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s budoucím zadáním projektové dokumentace a pověřuje starostu získáním 

nabídek na projekční činnost. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

19.  Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Spolek Lungta žádá obec Horní Krupá o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2023“ a 

vyvěšení tibetské vlajky 10. března na budově úřadu.  

Návrh usnesení: 

ZO nesouhlasí s připojením k akci „Vlajka pro Tibet“. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 



20. Diskuse 
 

- Řešení dopravní situace před MŠ, potenciálně snížení rychlosti 

- Projektová dokumentace na chodník a opravu hráze  

- Prořízka dřevin kolem potoků v obci – zajištěno na Povodí Vltavy 

- Prořízka dřevin kolem silnice na Údolí a Zálesí 

- výkup pozemků pod obecními komunikacemi 

- trasa vodovodu pro napojení dvou parcel za školkou 

- projekt větrných elektráren – nabízené podmínky pro obec nerentabilní 

- nabídka dotací z SFZPŽ 

 


