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listopad 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Krupá konané dne 10.-11.10.2014
Pořadí zvolení:
1. Martin Mokroš
2. Marie Burešová
3. Jaroslav Bouma
4. Miroslav Baštář
5. Dagmar Miňovská
6. Richard Růžička
7. Lukáš Svoboda

141 hlasů
118 hlasů
107 hlasů
107 hlasů
116 hlasů
105 hlasů
116 hlasů

Pořadí náhradníků:
1.Michal Novosad 53 hlasů
2. Eliška Antonová 96 hlasů

Zprávy z ustavujícího zasedání obce konaného dne 5. 11. 2014
1) ZO schválilo ověřovateli zápisu M. Burešovou a L. Svobodu, zapisovatelkou K. Skořepovou
2) ZO schválilo program jednání
3) Volba starosty a místostarosty
a) ZO zvolilo jednoho místostarostu
b) ZO zvolilo, že funkce starosty a místostarosty obce bude vykonávána jako dlouhodobě
neuvolněná ve smyslu § 72 zákona o obcích.
c) ZO schválilo, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejně hlasováním
d) ZO schválilo starostou obce Martina Mokroše
e) ZO schválilo místostarostou obce Richarda Růžičku
4) Zřízení finančního, kontrolního výboru a komisí
a) ZO schválilo, že všechny výbory i komise budou tříčlenné
b) ZO schválilo předsedou finančního výboru Marii Burešovou
c) ZO schválilo předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslava Baštáře
d+e) ZO odložilo volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání
f) ZO schválilo předsedou sociální a kult. komise Bc. Dagmar Miňovskou
ZO schválilo předsedou komise pro životní prostředí Jaroslava Boumu
ZO schválilo předsedou komise pro rozvoj obce Lukáše Svobodu
5) ZO schválilo neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n)
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, měsíční odměnu ve 100% výši, a to ode dne přijetí usnesení

TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ JE 17. 12. 2014
*******************************************
BIO odpad
Oznamujeme občanům, že svozová firma Nykos a.s., na základě smlouvy odstranila z obce malé
kontejnery na BIO odpad.
Kontejnery se odstraňují dle svozového kalendáře firmy Nykos a.s. ve všech obcích, kde tato firma
odpady sváží a přistaveny budou opět v jarních měsících. O přistavení vás budeme informovat.
***
Občanské sdružení Diakonie Broumouv vyhlašuje sbírku použitého ošacení.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Věci můžete
přinést na obecní úřad do 31. 12. 2014

Posvícení
V sobotu 1.11. se v místní hospůdce konala Posvícenská zábava. Zábava – to
doslova, protože tradičně bylo narváno v sále i výčepu, nebyla snad volná ani jedna
židle. Hudebníci z Kutné Hory se uvedli na výbornou, hráli dobře, hráli i na přání,
všichni se skvěle bavili. Mladí a že jich bylo tentokrát většina, ale i my starší, dokonce někteří
v sobě objevili pěvecký talent a zazpívali si z pódia. Zvláště duo Jakub a Tomáš mělo úspěch u
publika. O tom, že se letošní posvícení povedlo, se můžete přesvědčit i na stránkách obce, kde jsou
fotografie muzikantů i tančících. Domů jsme se rozcházeli až nad ránem a všichni, kdo tancovat
chodí, už se těší na Silvestra a plesy, určitě se také vydaří.
I.B.
Již s předstihem oznamujeme občanům, že dne 31.12.2014 se bude konat v hospodě silvestrovské
posezení. K poslechu a tanci bude hrát DJ Prouza.

Pozvánky
V neděli dne 30.11.2014 v 16.00 hod jste zváni na náves před obecní
úřad ke společnému rozsvícení vánočního stromu - zahájení
Adventu. Přijďte se před vánočními svátky zastavit na kus řeči se
sousedy a zahřát se naším svařákem. Srdečně zvou zastupitelé.

Zveme všechny děti
na Mikulášskou nadílku, která se bude konat dne13. prosince od 16.00 hod v sále
místního pohostinství. Prosíme rodiče dětí, které se chtějí akce zúčastnit o nahlášení
dítěte na tel.č. 606101832 (pí. Svobodová) do 30.listopadu z důvodu nákupu
balíčků.
Součástí programu bude také divadelní vystoupení” Hmyzí rozmary”, které k nám
přijedou zahrát ochotníci z Přehvozdí.

Výročí listopad:
Svo

Šulcová Irena 50
syn To

Manželům Svobodovým
se dne 5.10.2014 narodil
syn Tobiášek.
Rodičům srdečně
blahopřejeme.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Milošem Pivoňkou, Krupá 72.
Děkujeme i za květinové dary a kondolence.
Rodina

Rybáři Krupá
upozorňují na ZÁKAZ CHYTÁNÍ VEŠKERÝCH RYB NA HORNÍM RYBNÍKU
(náves) - do odvolání. Dále upozorňují rybáře na úpravy v Rybářském řádu - nutné se
s nimi seznámit a dodržovat je (viz. vývěska v Budníku u rybníka na dolní Krupé).
Dagmar Miňovská

