Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 30. 3. 2021 na obecním úřadě
Program:
Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2021
Projednání žádosti o prodej pozemku p. č. 2855
Projednání žádosti o prodej pozemku p. č. 2718/1
Prodej movitého majetku – Zetor 7745
Projednání možnosti uzavřít smlouvu o svozu směsného komunálního odpadu s firmou
AVE
6. Projednání žádosti o finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s.
7. Seznámení s veřejnoprávní kontrolou hospodaření v MŠ Horní Krupá
8. Diskuse
- uzavírky komunikací
- dotace
1.
2.
3.
4.
5.

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 uzavření dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2021 u LD Štoky
Lesní družstvo ve štokách požádalo obec Horní Krupá o uzavření dodatku ke smlouvě o
zemědělském pachtu pro rok 2021. Záměr o uzavření tohoto dodatku byl zveřejněn od 18.2.2021 do
30.3.2021 na úřední desce obce Horní Krupá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o
zemědělském pachtu u Lesního družstva Štoky pro rok 2021.
Usnesení bylo schváleno.
5. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2855
Občan obce požádal obec Horní Krupá o odkoupení pozemku p.č. 2855, který se nachází u č.p. 41
v Horní Krupé a který dlouhodobě užívá jako zahradu. Pozemek má výměru 75 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku
p.č. 2855. Případný prodej pozemku bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.
6. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2718/1
Občané obce požádali obec Horní Krupá o odkoupení části pozemku p.č. 2718, která se nachází u
č.p. 8 Zálesí, Horní Krupá a kterou dlouhodobě užívají jako zahradu. Jimi užívaný pozemek má
výměru přibližně 80 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji části pozemku
p.č. 2718/1. Případný prodej pozemku bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.

7. Prodej movitého majetku – Zetor 7745
Dne 24.2.2021 byl vyvěšen na úřední desce Horní Krupá záměr prodeje movitého majetku obce
Horní Krupá. Předmětem prodeje je nepotřebný majetek obce traktor Zetor 7745. Nabídky bylo
možné doručit do kanceláře obce Horní Krupá nejpozději do 29.3.2021. Kritérium pro výběr
kupujícího je určena výše nabídnuté kupní ceny. V termínu byly doručeny čtyři nabídky. Dne
30.3.2021 v 18,30 hod se sešla hodnotící komise (Václav Lacina- předseda komise, Michal Štěpán –
člen komise a Petr Jindra – člen komise) a otevřela obálky s nabídkami. Dle kritérií výběrového
řízení vybrala nejvýhodnější nabídku, která činila 461 000,-- za traktor Zetor 7745.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s prodejem nepotřebného majetku – traktoru Zetor 7745
za nabídnutou cenu 461 000,-- Kč. S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva.
Usnesení bylo schváleno.
8. Projednání možnosti uzavřít novou smlouvu na svoz směsného komunálního odpadu
s firmou AVE Žďár nad Sázavou
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s požadavkem Technických služeb Havlíčkův Brod na
uzavření nové smlouvy s vyšším počtem svážených nádob a tím i zvýšení ceny služby za svoz
směsného komunálního odpadu (dále SKO). Technické služby HB při načítání QR kódů
z odpadových nádob zjistili výrazně vyšší počet nádob, než na jaký je uzavřena stávající smlouva.
Vzhledem k celkovému zvýšení ceny služeb za svoz odpadů by výrazně stoupla výše poplatků za
odpady pro ro 2022. Starosta obce poptal službu svozů SKO za stejných podmínek u firmy Ave
Žďár nad Sázavou. Nabídka od této firmy je výhodnější než cena za službu od firmy Technické
služby HB. Starosta zkusí oslovit firmu Ave Žďár nad Sázavou a v případě výhodné ceny za svoz
SKO uzavře smlouvu s touto firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením smlouvy na svoz SKO s firmou AVE Žďár
nad Sázavou.
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání žádosti o finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s.
Ředitelka Linky bezpečí, z.s. zaslala žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000,-- Kč na pro Linku
bezpečí, z.s., která podporuje děti a mladé lidi. Z důvodu následků pandemie nemoci COVID-19 je
psychická podpora zdarma a nonstop potřebná a důležitá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a souhlasí s příspěvkem 1 000,-- Kč. Příspěvek
bude poskytnut na základě darovací smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
10. Seznámení s veřejnoprávní kontrolou hospodaření v MŠ Horní Krupá
Místostarosta obce provedl kontrolu hospodaření MŠ Horní Krupá za rok 2020. Seznámil přítomné
zastupitele s výsledkem veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ Horní Krupá za rok 2020. Na
základě rozboru výdajů a výnosů nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání
s finančními prostředky od zřizovatele.
ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ za rok 2020.
11. Diskuse
- uzavírky komunikací
- dotace

