Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 26. 10. 2021 na obecním úřadě
Program:
1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12
2. Schválení rozpočtového opatření č. 13
3. Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2022
4. Seznámení se se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2023 – 2024
5. Seznámení se s návrhem rozpočtu MŠ na rok 2022
6. Seznámení se se střednědobým výhledem rozpočtu MŠ na roky 2023 – 2024
7. Seznámení se s Plánem inventur na rok 2020
8. Seznámení s výsledkem finanční kontroly
9. Projednání návrhu podat žádost o dotaci MMR
10. Projednání žádosti o souhlas s podnětem na změnu ÚP
11. Projednání záměru prodat část pozemku 1772/68
12. Diskuse
- Sraz seniorů
- Rozsvícení vánočního stromu
- Sázení stromů podél cest
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. 12
Hospodářka obce seznámila přítomné zastupitele obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 12.
Příjmy se zvyšují o 5 036,92 Kč, jedná se o dotaci na zmírnění dopadů na daňové příjmy
obcí.Výdaje se zvyšují o 490 000 Kč. Jedná se o náklady na komunikaci ke dvěma pozemkům za
MŠ a dále o DPH odvedené za prodej pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 13
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 13.
Příjmy se zvyšují o 350 000,-- Kč Kč. Jedná se o výnosy z daní FÚ, správní poplatky a o dotaci
Kraje Vysočina na opravu uličky a chodníku. a na výsadbu stromů v Horní Krupé a dále o příjmy
z výnosů daní FÚ. Výdaje se nezvyšují. Dochází pouze k přesunu nevyužitých výdajů
z narozpočtovaných položek na silnice a cesty na zajištění výdajů spojených s výstavbou
základního technického vybavení k pozemkům za MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
Usnesení bylo schváleno.
6. Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2022
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022.

7. Seznámení se s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 2024
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2023 -2024.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 2024.
8. Seznámení se s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2022
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Horní Krupá na rok 2022.
9. Seznámení se s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2023 - 2024
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní
Krupá na rok 2023 -2024.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Krupá
na rok 2023 - 2024.
10. Seznámení se s plánem inventur na rok 2021
Starosta obce stanovil Plán inventur na rok 2021 a seznámil s ním zastupitele obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur na rok 2021.
11. Seznámení s výsledky finanční kontroly hospodaření obce
Předseda finančního výboru seznámil přítomné zastupitele obce s výsledky finanční kontroly
hospodaření obce. Kontrola byla provedena finančním výborem dne 26.10.2021. Kontrolována byla
účelnost vynaložených prostředků od 20.4.2021 do 26.10.2021, zůstatek cenin a dále hotovost
v pokladně. Nebyly shledány žádné závady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
12. Projednání návrhu podat žádost o dotaci MMR
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem podat žádost o dotaci na MMR. Dotace by byla použita
na opravu komunikací a na vybavení dětského hřiště na návsi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci MMR na opravu
komunikací a na vybavení dětského hřiště.
Usnesení bylo schváleno.
13. Projednání žádosti o souhlas s podnětem na změnu ÚP
Majitelé pozemku 1109/1 požádali Obec Horní Krupá o souhlas s podnětem na pořízení změny
územního plánu. Jedná se o lesní pozemek, který by měl být po ukončení digitalizace veden jako
travnatá plocha. Majitelé by na pozemku chtěli umístit rekreační objekt - chatu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí s podnětem na pořízení změny územního
plánu.
Usnesení bylo schváleno.
14. Projednání záměru prodat část pozemku 1772/68
Majitelé pozemku 1772/26 podali na OU dne 17. 5. 2021 žádost o odkoupení části pozemku
1772/68 o výměře 133 m2. Pozemek chtějí odkoupit, aby si zajistili přístup na svůj pozemek p.č.
1772/26 z veřejné komunikace, protože v současné době mají na tento pozemek přístup pouze přes
pozemky jiných vlastníků. Záměr o prodeji části pozemku 1772/68 byl zveřejněn od 30. 9. 2021 do
27. 10. 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo záměr a souhlasí s prodejem části pozemku 1772/68 o
výměře 133 m2. Cena pozemku je 350,-- Kč za 1 m2 včetně DPH. S žadateli bude uzavřena kupní
smlouva.
Usnesení bylo schváleno.
15. Diskuse
- Sraz seniorů
- Rozsvícení vánočního stromu
- Sázení stromů podél cest

