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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám, jako již tradičně, popřál klidné prožití vánočních
svátků, dětem bohatého Ježíška a nám všem do nového roku pevné zdraví,
hodně štěstí a splněných přání.
Martin Mokroš
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2014
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ZO schválilo ověřovateli zápisu p. L. Svobodu a Dagmar Miňovskou, zapisovatelkou Kateřinu
Skořepovou
ZO schválilo změnu programu zasedání přidáním 2 bodů:
a) Schválení směrnice k inventarizaci
b) Plán inventur r. 2014
ZO schválilo
a) členy kontrolního výboru -Šimek Jaroslav, Pačesová Marie
b) volba členů finančního výboru byla odložena na další zasedání
c) členy komise pro životní prostředí- Třešňák Karel, Švengr Jiří
d) členy kulturní komise- Boumová Ivana, Moravcová Dagmar
e) členy komise pro rozvoj obce-Švengr Jiří ml., Třešňák Luděk
ZO schválilo příspěvek MŠ Tuchoraz částku 2000,- Kč na podporu zájmových kroužků
ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 8
ZO schválilo inventarizační komisi na provedení inventur r. 2014 ve složení: M. Baštář, L.
Svoboda, R. Růžička
ZO schválilo směrnici k inventarizaci
ZO schválilo plán inventur pro r. 2014
ZO vzalo na vědomí výsledek dílčí kontroly Hospodaření obce Krupá k 30.9.2014
ZO schválilo směrnici Zadávání zakázek malého rozsahu
ZO schválilo směrnici Časové rozlišení nákladů a výnosů
ZO schválilo směrnici Spisový a skartační řád
ZO schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty
ZO schválilo dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě na zabezpečení odpad. hospodářství
ZO schválilo novou OZV č. 1/2014 o místním poplatku - místní poplatek za odpady na osobu se
pro rok 2015 nemění
ZO schválilo vypsání záměru pachtu k poz. č. 281/3,281/4,281/7
ZO schválilo na základě jediné nabídky pachtovní smlouvu k poz.
č.406/1;430/2;494/36;494/48;494/49 vše v k.ú. Krupá se spol. J.F. Tako ve výši 3000,- Kč /ha
ZO schválilo příspěvek ve výši 2000,- Kč na rok 2015 pro Myslivecké sdružení Tuchoraz na
pachové ohradníky, tato částka byla zahrnuta do rozpočtu na r. 2015
ZO schválilo rozpočet Obce Krupá na r. 2015 ve výši 3.868.150,- Kč v příjmech a 3.868.150,- Kč
ve výdajích jako vyrovnaný.
*****

TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****

Svoz směsného komunálního odpadu z dolní Krupé v zimních měsících
Pokud by opakovaně nemohlo dojít z důvodu špatné sjízdnosti k vývozu odpadů na dolní Krupé,
bude zpřístupněna černá nádoba (kontejner na BIO), kde můžete svůj odpad odložit. Tato bude
vyvezena zároveň s ostatními domovními nádobami, jakmile pomine kalamitní stav.
*****

Provoz obecního úřadu na přelomu roku 2014/2015
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené budou úřední hodiny OÚ 22.12.2014
8-13.00 hod od 23.12.2014 do 5.12.2014 je úřad uzavřen. V případě potřeby volejte na tel. starosty
obce č. 728 307 550, který s vámi bude situaci řešit individuálně. Platby za odpady a psy můžete
platit v hotovosti do pokladny obce nebo na účet obce č.9122151/0100 od 5.1.2015 do 28.2.2015 ,
variabilní symbol- číslo nemovitosti. Platba je 750,- Kč/osobu, osvobození na 2 a další dítě
zůstává. Poplatek za psy zůstává také stejný 50 Kč za prvního psa, každý další 70,-Kč.
*****

ADVENT
V neděli 30.listopadu jsme se již posedmé v hojném počtu sešli na návsi před obecním úřadem,
abychom opět společně rozsvítili vánoční strom. Letos nám bohužel nepřišli zazpívat děti a
zahrát trumpeťáci z Černokosteleckého Kosáčku, jak tomu bývá zvykem, ovšem svařák byl
výborný a mezi tím, co ho rodiče popíjeli, mohly si děti na obecním úřadě vyrobit svíčky
ze včelího vosku. Děti byly moc šikovné, každému se svíčka povedla.
*****

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 13.12.2014 se od 13hod v sále místního pohostinství rozjely přípravy na odpoledne pro
děti, na příchod Mikuláše, čerta a anděla.
Na úvod bylo připraveno divadelní představení pro děti Hmyzí rozmary. Ferda mravenec i brouk
Pytlík snad měli u dětí ale i dospělých úspěch, neboť je odměnily dlouhým potleskem.
Po skončení divadelního představení následovala nadílka.Všechny děti dostaly od Mikuláše
výměnou za pěknou básničku nebo písničku balíček, poté následovala čertovská dikotéka a další
oblíbené hry.
Poděkování patří paní Marcele Svobodové , organizátorce akce,paní Marii Burešové za nápad s
divadélkem a všem ostatním, kteří pomáhali. Díky patří také panu J.Splavcovi, který na akci, jako
již tradičně, přispěl.
*****

Výročí listopad

Vzpomínáme
Svo

Dne 19.12.1912 se narodil můj otec pan František
Borovička. Zemřel 24.12. 1969. Kdo si na něj
pamatujete, věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuji. Eva Baštářová, dcera

28.12. Šimáňová Jaroslava 84
29.12. Šimáně Karel
90
31.12. Boumová Jaroslava 86

Dne 22.prosince uplyne 20let, co nás navždy opustil
pan Jaroslav Hozman, Krupá 23. Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Danuše a děti s rodinami

*****

SILVESTR V HOSPODĚ
31.12.2014 se bude konat v hospodě silvestrovské posezení. K poslechu a tanci bude hrát DJ Prouza.
Vstupné obvyklé, půlnoční přípitek zajištěn. Jste srdečně zváni ☺.
*****

OBECNÍ PLES
se bude konat dne 24.1.2015 od 20.00 hod. K poslechu a tanci bude hrát skupina G4 Kutná Hora.

