KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

BŘEZEN 2018

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 2. 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZO schválilo ověřovatele zápisu paní M. Burešovou a pana J. Boumu
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1
ZO schválilo Závěrečnou zpráva o uplatňování územního plánu obce Krupá v uplynulém období.
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti p.č.86/9 knn.
ZO pověřilo starostu obce vypracováním podmínek pro žadatele o příspěvek na DČOV pro občany
obce Krupá a Syneč. Výše příspěvku je stanovena na 30.000,- Kč/ čp.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 4. 4. 2018 OD 19:00 HODIN

SVOZ BIOODPADU
V obci budou opět rozmístěny kontejnery 1100 l na BIOodpad.
První svoz BIO nádob z domácností proběhne 2. 4. 2018
a pak bude následovat opět 14ti denní svoz. Letos je změna: sudé týdny
BIO a liché týdny směsný komunální odpad.

SVOZY ODPADU V DUBNU
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Návrh podmínek pro vyplacení neinvestiční dotace na vybudování DČOV – Obec Krupá a Syneč
1) Dotace se vztahuje na stávající stavby s č.p. nebo č.e. s trvale hlášenými obyvateli, které doposud
využívají pro shromažďování odpadní vody žumpu nebo septik. Dotace se nevztahuje na objekty
využívané ke komerčním účelům (např. penziony, restaurace nebo ubytovny) a novostavby.
Pokud jde o domy, ve kterých je několik bytových jednotek, platí, že na DČOV se musí napojit
všechny bytové jednotky, a bude poskytnuta výše dotace pro jeden objekt s č.p..
2) K vyplacení žádosti je třeba uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi žadatelem a obcí
Krupá.
3) Žadatel o dataci je povinen předložit:
 žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (formulář – bude vyvěšen na stránkách obce nebo
k vyzvednutí na OÚ)
 rozhodnutí vodoprávního úřadu o vypouštění odpadních vod a ke stavbě DČOV
 kolaudační souhlas vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV, nebo potvrzení o
podání ohlášení o užívání stavby 30 dní před podáním žádosti o dotaci
4) Dotace bude vyplacena po zprovoznění DČOV a dokončení všech administrativních kroků na
stavebním a vodoprávním úřadě.
5) Před vyplacením neinvestiční dotace stavebník umožní kontrolu dokončeného stavebního díla
DČOV pověřeným zástupcem obce, protokol o kontrole bude nedílnou součástí žádosti o
neinvestiční dotaci. Stavebník se zavazuje, nejméně dvakrát ročně, pověřeným zástupcům obce
umožnit kontrolu správné funkčnosti DČOV.
6) Žadatel o dotaci nesmí mít ke dni žádosti o dotaci závazky po splatnosti vůči obci Krupá.

MDŽ
se letos konalo v sobotu10. března. Některým ženám hrála skupina Altom k poslechu, většině z nás k tanci,
ale myslím, že všechny které jsme byly na sále jsme se dobře bavily.Poskakující malé slečny mezi babičkami
byly pěkným zpestřením a důkazem, že se v Krupé dokážeme bavit napříč generacemi, což nezmiňuji
poprvé, ale musím, protože to nebývá jinde zvykem. Chlapci již bravurně zvládali obsluhu přítomných slečen
a dam.Věnečky pro nás tradičně napekla paní Dáša Moravcová.
Jsme rádi, že mezi nás zavítaly nové tváře a těšíme se na Vás zase za rok!
****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
se neslo v duchu Minnie & Mickey Mouse. K tanci děti doprovázel DJ Jarda. Pro děti, které
dorazily v maskách, byla připravena tombola a pro nejlepší masku v dívčí i chlapecké
kategorii dort. V dívčí kategorii vyhrála Adélka Máchová a v chlapecké Daniel Starý. Oba
výherci se o výhru s ostatními dětmi podělili a možnost ochutnat sladkou výhru měly tudíž
všechny děti, za což od nás dostávají
.
Lucii Klinderové a všem, kteří akci pro děti připravovali, děkujeme…..
****
VÝROČÍ BŘEZEN
Šíma Karel
50 let
Vaňatka František
65 let

MIMINKA
Gratulace tentokrát míří do Synče,
kam se již v lednu narodila Ema
Stárková. Rodičům gratulujeme!

Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!
.
VZPOMÍNKA
Dne 26.3. to budou již 3 roky, co nás navždy opustila naše babička Anna Svobodová.
Stále vzpomíná Lenka s rodinou.
*****
Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března.
Ručičky hodin se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.
PŘEJEME VŠEM PĚKNÉ VELIKONOCE, KRÁSNÝ PRODLOUŽENÝ VELIKONOČNÍ VÍKEND,
KOLEDNÍKŮM BOHATOU POMLÁZKU A PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁME
VELIKONOČNÍ KOLEDU
Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek,
dejte něco na zoubek.
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

