Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 25. 5. 2021 na obecním úřadě
Program:
Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku 2868/1 o výměře 2328 m2
Projednání účetní závěrky MŠ Horní Krupá za rok 2020
Projednání účetní závěrky obce Horní Krupá za rok 2020
Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020
5. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem a se Zprávou o výsledku hospodaření DSO
Krupsko za rok 2020
6. Seznámení se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 2020
7. Upřesnění pravidel pro poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování pro uvolněného
starostu
8. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3482 o výměře 28 m2 (stará bytovka)
9. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 2701/1 v k. ú. Horní Krupá (Lysá)
10. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 2701/7 v k. ú. Horní Krupá (Lysá)
11. Projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1772/68
12. Projednání žádostí o prodej pozemku č. 3140 (Údolí)
13. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2819 v k.ú. Horní Krupá
14. Diskuse
- cyklostezka
- ZTV 2 RD
- kompost
1.
2.
3.
4.

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 zveřejnění záměru prodeje pozemku 2868/1 o výměře 2328 m2
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a oba hosty se situací, týkající se pozemku 2868.
Na tento pozemek pod původními parcelními čísly bylo na jednání zastupitelstva obce dne 30.
ledna 2018 schváleno zveřejnění záměru prodeje. Dále bylo 6. 3. 2018 schváleno pořízení
geometrického plánu za účelem prodeje. Vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám, které
v obci probíhaly, nebyl prodej uskutečněn. Žadatel dne 19. 5. 2021 požádal obec o předložení
návrhu kupní smlouvy. Schválený záměr prodeje pozemku však pozbyl platnosti.
Z toho důvodu by měl být zveřejněn nový záměr prodeje pozemku p. č. 2868/1 o výměře
2328m2, který vznikl na základě geometrického plánu po oddělení z pozemku p. č. 2868.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č.
2868/1 o výměře 2328 m2
Usnesení bylo schváleno.

.

5. Projednání účetní závěrky MŠ Horní Krupá za rok 2020
Zastupitelstvo obce Horní Krupá bylo seznámeno s materiály k projednání účetní závěrky MŠ za
rok 2020. Výnosy i náklady mateřské školy za rok 2020 byly ve výši 2 175 188,28 Kč, mateřská
škola hospodařila s nulovým výsledkem. Na pokrytí nákladů bylo z rezervního fondu v roce 2020
čerpáno 9 244,18 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Horní
Krupá za rok 2020.
Usnesení bylo schváleno.
6. Projednání účetní závěrky obce Horní Krupá za rok 2020
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 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje účetní závěrku obce Horní Krupá za rok 2020.
Usnesení bylo schváleno.
7. Projednání Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce a se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Krupá za rok 2020. 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 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020. Materiály k tomuto projednání byly zveřejněny od 7. 5. 2021 do 26. 5. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Krupá za rok 2020 a současně vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením obce Horní Krupá za rok 2020 bez výhrad. Rozpočtové příjmy byly
20 634 057,07 Kč, rozpočtové výdaje byly ve výši 17 632 902,49 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
8. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem a se Zprávou o výsledku hospodaření DSO
Krupsko za rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schváleným Závěrečným účtem DSO Krupsko a se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2020.
Závěrečný účet DSO Krupsko za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Krupsko byla schválena představiteli obcí DSO Krupsko dne 20. 5. 2021, bod jednání č. 3.
Rozpočtové příjmy za rok 2020 byly 72 000,-- Kč, rozpočtové výdaje za rok 2020 byly
17 678,04Kč.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Krupsko za rok 2020 i Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2020
9. Seznámení se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schválenou účetní závěrkou DSO Krupsko za rok
2020. Uzávěrka DSO Krupsko za rok 2020 byla představiteli obcí DSO Krupsko schválena dne
20.5.2021, bod jednání č. 4
ZO bere na vědomí schválenou účetní závěrku DSO Krupsko za rok 2020.
10. Upřesnění pravidel pro poskytování příspěvku na stravování pro starostu obce
Starosta seznámil přítomné zastupitele se zněním informace Ministerstva financí ČR, kdy apelují na
přesné určení podmínek pro poskytnutí příspěvku pro uvolněného starostu. Příspěvek byl

zastupitelstvem schválen dne 12. 1. 2021, bod jednání č. 18. Jedná se o upřesnění aktivně
odpracované doby uvolněného starosty.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje upřesnění podmínek pro poskytnutí stravenkového paušálu pro uvolněného starostu
obce. Podmínky musí být shodné s podmínkami pro zaměstnance obce, a to dle Vnitřního předpisu
zaměstnavatele k poskytnutí stravenkového paušálu ze dne 31. 12. 2020. Aktivně odpracovanou
dobou (směnou) se rozumí doba, kterou uvolněný starosta strávil prací pro obec Horní Krupá.
Usnesení bylo schváleno.
11. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3482 o výměře 28m2
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o odkoupení pozemku p. č. 3482 o výměře 28 m2, který se
nachází v k. ú. Horní Krupá. Pozemek žadatelé dlouhodobě využívají pro přístup k jejich
nemovitostem a chtějí ho nabýt do podílového spoluvlastnictví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku
p. č. 3482 o výměře 28m2. Případný prodej pozemků bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.
12. Projednání žádosti o prodej pozemku p. č. 2701/1 v k. ú. Horní Krupá (Lysá)
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o koupi pozemku p. č. 2701/1 o výměře 30 m2 v k. ú.
Horní Krupá, Lysá. Celková výměra pozemku je 1782 m2, prodává se část pozemku 30 m2. Rodina
žadatele má přes tento pozemek přístup ke svým nemovitostem. Záměr o prodeji tohoto pozemku
byl vyvěšen na úřední desce od 28. 4. 2021 do 26. 5. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo návrh a schvaluje prodej části pozemku p. č. 1701/1 o
výměře 30 m2. Cena pozemku je 50,-- Kč za 1m2. S žadatelem bude uzavřena kupní smlouva.
Usnesení bylo schváleno.
13. Projednání žádosti o prodej pozemku p. č. 2701/7 v k. ú. Horní Krupá (Lysá)
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o koupi pozemku p. č. 2701/7 o výměře 151 m2 v k. ú.
Horní Krupá, Lysá. Rodina žadatele má přes tento pozemek přístup ke svým nemovitostem. Záměr
o prodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 14. 4. 2021 do 26. 5. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo návrh a schvaluje prodej části pozemku p. č. 1701/7 o
výměře 151 m2. Cena pozemku je 50,-- Kč za 1m2. S žadatelem bude uzavřena kupní smlouva.
Usnesení bylo schváleno.
14. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1772/68
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o odkoupení části pozemku p. č. 1772/68, který se nachází
v k. ú. Horní Krupá. Žadatelé požadují část pozemku, přes který mají přístup ke své nemovitosti
parcelní č. 1772/26.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku
p. č. 1772/68. Případný prodej části pozemku a vyhotovení geometrického plánu bude projednáno
na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.

15. Projednání žádostí o prodej pozemku p. č. 3140 (Údolí)
Byla podána žádost o koupi pozemku p. č. 3140 o celkové výměře 1231 m2. Dne 25. 5. 2021 podal
svoji žádost o koupi pozemku p. č. 3140 o celkové výměře 1231 m2 také další občan obce. Záměr o

prodeji pozemku p. č. 3140 o výměře 1231 m2 byl vyvěšen na úřední desce obce od 28. 4. 2021 do
26. 5. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo, že zájemci o pozemek p. č. 3140 o výměře 1231 m2
budou osloveni, aby předložili nabídky na směnu pozemku p. č. 3140 za jiný pozemek. Rozhodnutí
o případném prodeji (směně) pozemku se odkládá na příští zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.
16. Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2819 o výměře 1054 m2
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o odkoupení pozemku p. č. 2819 o výměře 1054 m2, který
se nachází v k. ú. Horní Krupá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru o možném prodeji pozemku
č. 2819 o výměře 1054m2, za podmínky směny za jiný pozemek. Případný prodej pozemku bude
projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Diskuse
- Cyklostezka
- ZTV 2 RD
- kompost

