Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 27. 4. 2021 na obecním úřadě
Program:
1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
2. Schválení rozpočtového opatření č. 4
3. Projednání záměru uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti
4. Projednání revokace souhlasu se záměrem prodeje pozemku č. 2858 z 23.2.2021
5. Projednání záměru prodat pozemek č. 2855
6. Projednání záměru prodat pozemek č. 2718/1
7. Projednání žádosti o odkoupení pozemku 2701/7 a části pozemku 2701/1
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku č. 3140
9. Seznámení s výsledky finanční kontroly hospodaření obce
10. Diskuse
- mateřská škola
- dotace
- odpady
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. 3
Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele se schváleným rozpočtovým opatřením č. 3.
Příjmy se zvyšují o 174 138,27 Kč, jedná se o přijatou dotaci MŠ – Přírodní zahrada.
ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 3
.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4. Příjmy se zvyšují o
694 462,97 Kč, jedná se o příjmy za výnosy daní FÚ, prodej dřeva, přijaté pojistné náhrady, příjmy
z pronájmu movitých věcí, příjem za prodej traktoru a další drobné příjmy související s provozem
obce. Výdaje se zvyšují o 1 089 818,-- Kč. Jedná se o výdaje na práce v obecních lesích, opravy
chodníků a cest, příspěvek na auto obci Olešná (svážení obědů do MŠ), náklady na tříděné a
netříděné odpady a další drobné výdaje související s provozem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení bylo schváleno.
6. Projednání žádosti o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene služebnosti. Jedná se o část pozemku č. 3491 v k. ú. Horní Krupá.
Důvodem pro zřízení věcného břemene je zřízení odtokového potrubí od výpusti a bezpečnostního
objektu v rámci stavební akce „Obnova rybníku Lyský v k. ú. Horní Krupá“.

Záměr o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě byl vyvěšen od 17.3.2021 do 28.4.2021 na úřední
desce obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene služebnosti.
Usnesení bylo schváleno.
7. Projednání revokace souhlasu se záměrem prodeje pozemku č. 2858 v k.ú. Horní Krupá
Dne 23.2.2021 byl schválen záměr prodat pozemek č. 2858 v k.ú. Horní Krupá o celkové výměře
85m2. Zastupitelstvo bylo dodatečně upozorněno, že pozemek je dlouhodobě využíván i jinými
uživateli, je rozdělen několika ploty a prodejem pouze jednomu majiteli by vznikly ostatním
uživatelům problémy v přístupu na další jimi vlastněné pozemky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a revokuje souhlas se záměrem prodeje pozemku č.
2858 v k. ú. Horní Krupá ze dne 23.2.2021. Souhlasí se zaměřením pozemku geodetem a s jeho
rozdělením na dlouhodobé uživatele.
Usnesení bylo schváleno.
8. Projednání záměru prodat pozemek č. 2855 v k. ú. Horní Krupá
Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úředních deskách obce od 31. 3. 2021 do 28. 4. 2021.
Jedná se o pozemek v č. 2855 k. ú. Horní Krupá o výměře 75 m2 . Dne 26. 4. 2021 podal svoji
žádost o odkoupení pozemku č. 2855 také dlouhodobý uživatel pozemku, který pozemek využívá
jako zahradu, má ho zaplocen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo obě žádosti o odkoupení pozemku č. 2855 a rozhodlo
prodat pozemek jeho dlouhodobému uživateli, se kterým bude uzavřena kupní smlouva. Cena
pozemku je 50,-- Kč m2.
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání záměru prodat pozemek č. 2718/1 v k. ú. Horní Krupá
Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úředních deskách obce od 31.3.2021 do 28.4.2021.
Jedná se o pozemek v č. 2718/1 v k. ú. Horní Krupá o výměře 80 m2, o který dne 29.3.2021 požádal
jeho dlouhodobý uživatel, který ho dlouhodobě využívá jako zahradu a má ho oplocen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost o odkoupení pozemku č. 2718/1 a souhlasí
s prodejem pozemku. O prodeji pozemku bude uzavřena kupní smlouva. Cena pozemku je 50,-- Kč
za m2.
Usnesení bylo schváleno.
10. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2701/1 a 2707/7
Na obec Horní Krupá byla doručena žádost o odkoupení pozemku č. 2701/1 o výměře 30 m2 a
pozemku č. 2701/7 o výměře 151 m2, které se nachází na Lysé v k. ú. Horní Krupá. Pozemky leží
před nemovitostmi, které rodina žadatele vlastní a přes které má k těmto nemovitostem přístup.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemků
p.č. 2701/1 a 2701/7. Případný prodej pozemků bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
Usnesení bylo schváleno.
11. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3140
Na obec Horní Krupá byla doručena žádost o odkoupení pozemku č. 3140 o výměře 1231 m2, který
se nachází v k. ú. Horní Krupá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku

č. 3140. Případný prodej pozemků bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.
12. Seznámení s výsledky finanční kontroly hospodaření obce
Člen finančního výboru obce seznámil přítomné zastupitele obce s výsledky finanční kontroly
hospodaření obce. Kontrola byla provedena finančním výborem dne 19.4.2021. Kontrolována byla
účelnost vynaložených prostředků od 1. 10. 2020 do 19. 4. 2021, zůstatek cenin a dále hotovost
v pokladně. Nebyly shledány žádné závady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
13. Diskuse
- mateřská škola
- dotace
- odpady

