Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá,
konaného dne 29. 3. 2022 na obecním úřadě
Program:
Určení zapisovatele
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu a souhlas s doplněním programu
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
Schválení rozpočtového opatření č. 4
Seznámení s výsledkem finanční kontroly
Seznámení s výsledky následné veřejnoprávní kontroly MŠ
Projednání záměru uzavřít na pozemky obce Horní Krupá Smlouvu o zemědělském pachtu
Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2022 u LD Štoky
10.Projednání žádosti o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
11. Projednání žádosti o prodej části pozemku 3604
12. Projednání žádosti o souhlas s podnětem na změnu ÚP
13. Projednání žádosti o finanční příspěvek Lince bezpečí z.s.
14. Projednání odměny ředitelce MŠ
15. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3.
Výdaje se zvyšují o 410 000,-- Kč. Jedná se o náklady za rozhrnutí zeminy u kompostu, náklady na
nákup nového mulčovače a náklady na dohodu o provedení práce za opravu elektroinstalace
v kancelářích OÚ.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4
Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4.
Příjmy se zvyšují o 354 384,-- Kč. Jedná se hlavně o příjem ze zálohy na dotaci SFŽP na posílení
vodárenské soustavy a o další drobné příjmy. Výdaje se zvyšují o 877 360,-- Kč. Jedná se o výdaje
na pořízení nového osvětlení u nově budované cyklostezky, výdaje na plánovaný plot okolo
kompostárny, náklady na rekonstrukci hřiště na návsi, náklady na opravu kanceláří OÚ a další
drobné výdaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení bylo schváleno.
6. Seznámení s výsledkem finanční kontroly hospodaření obce
Předseda finanční komise seznámil přítomné zastupitele obce s výsledky finanční kontroly
hospodaření obce. Kontrola byla provedena finančním výborem dne 29.3.2022. Kontrolována byla

účelnost vynaložených prostředků od 1.10.2021 do 28.3.2022, zůstatek cenin a dále hotovost
v pokladně. Nebyly shledány žádné závady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
7. Seznámení s výsledkem veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ
Místostarosta obce byl dne 2.3.2022 pověřen starostou k vykonání následné veřejnoprávní kontroly
hospodaření s veřejnými prostředky MŠ Horní Krupá za rok 2021. Seznámil přítomné zastupitele
obce s výsledky kontroly. Kontrolována byla efektivnost a účelnost vynaložených prostředků,
kontrola nakládání s majetkem obce od 1.1.2021 do31.12.2021. Nebyly shledány žádné závady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek následné veřejnoprávní kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky MŠ Horní Krupá.
8. Projednání záměru uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemky obce Horní Krupá
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu na
pozemky obce Horní Krupá. Záměr byl vyvěšen od 7.3.2022. O pacht pozemků se přihlásili dva
zájemci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá rozhodlo, že o uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu –
Pachtovní smlouvy rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2022 u LD Štoky
Lesní družstvo ve Štokách požádalo obec Horní Krupá o uzavření dodatku ke smlouvě o
zemědělském pachtu pro rok 2022. Záměr o uzavření tohoto dodatku byl zveřejněn od 17.2.2022 do
30.3.2022 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 2022 s výší pachtovného 42 002,-- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
10. Projednání žádosti o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
Obec byla požádána o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p.č.
2790/3 o výměře 14 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a na pozemku p.č. 3475 o výměře 234
m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Horní Krupá. Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení
služebnosti stezky a cesty byl zveřejněn od 24.2.2022 do 30.3.2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení cesty a stezky s žadateli.
Usnesení bylo schváleno
11. Projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3604
Byla podána žádost na obec Horní Krupá o prodej části pozemku p. č. 3604 v k. ú. Horní Krupá o
výměře 128 m2. Část tohoto pozemku dlouhodobě užívají. Celková výměra pozemku p. č. 3604 je
529 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. č. 3604 o
výměře 128 m2 v k. ú. Horní Krupá.
Usnesení bylo schváleno
12. Projednání žádosti o souhlas s podnětem na změnu ÚP
Majitel pozemku 3193/3 v k. ú. Horní Krupá o výměře 905 m2 požádal Obec Horní Krupá o
souhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu. Jedná se o pozemek vedený jako trvalý
travní porost. Majitel plánuje změnu využití pozemku na plochu s funkčním využitím.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí s podnětem na pořízení změny územního
plánu.
Usnesení bylo schváleno.
13. Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí z.s.
Ředitelka Linky bezpečí z.s. požádala obec Horní Krupá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5 000,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo žádost a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Lince bezpečí z.s.
Usnesení bylo schváleno
14. Projednání odměny ředitelce MŠ
K 1. 4. 2022 odchází ředitelka MŠ v Horní Krupé do důchodu. Za dobře odvedenou dlouholetou
práci pro mateřskou školu v Horní Krupé byla zastupiteli navrhnuta finanční odměna formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Krupá projednalo a souhlasí s finančním darem. S obdarovanou bude
uzavřena darovací smlouva.
Usnesení bylo schváleno.
15. Diskuse
- DČOV
- dotace
- uprchlíci z Ukrajiny

