Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 17.12. 2019 na obecním úřadě
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 16
Projednání dodatku ke smlouvě s firmou HBH odpady na svoz separačních kontejnerů
Projednání dodatku č. 8 s firmou ARRIVA
Projednání možnosti dotací z MMR na rekonstrukci tenisového kurtu
Diskuse
- Dotace ČOV
- Stavba nové MŠ
- Znovuotevření VEM – DEJ
- Obecní lesy

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. 16
Hospodářka obce seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 16.
Příjmy ani výdaje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16.
5. Projednání uzavření dodatku za svoz separačních kontejnerů od 1.1.2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem uzavřít dodatek ke smlouvě s firmou HBH
odpady za svoz separačních kontejnerů od 1.1.2020. Cena se zvyšuje na 150,--Kč/kontejner/svoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením dodatku s firmou HBH odpady.
Usnesení bylo schváleno.
6. Projednání uzavření dodatku s firmou ARRIVA Východní Čechy a.s.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem uzavření dodatku č. 7 s firmou ARRIVA Východní
Čechy a.s..Dodatek mění rozdíl ceny dopravního výkonu 39,30Kč/km a dosažené tržby na
jednotlivých spojích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou ARRIVA
Východní Čechy a.s.
Usnesení bylo schváleno.
7. Projednání možnosti dotací MMR
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dotačními možnostmi. Navrhl možnost získání dotace
na rekonstrukci tenisového kurtu.
Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo, že požádá z Programu obnovy a rozvoje venkova
Kraje Vysočina o dotaci na rekonstrukci sauny a z Programu Obnovy venkova MMR na
tenisové kurty.

8. Diskuse
- Dotace ČOV
- Stavba nové MŠ
- Znovuotevření VEM-DEJ
- Obecní lesy

