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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 11. 2022
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu Lukáše Svobodu a Richarda Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním 1 bodu - Záměr koupě pozemku p.č. 84/3
k.ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy
3. ZO schválilo Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor- obecní hospody v Krupé čp.28
k provozování restaurace od 1. 12. 2022 za částku 500 Kč/ měsíc
4. ZO schválilo finanční dar pro MŠ Vitice ve výši 10.000,- Kč
5. ZO schválilo finanční dar pro MŠ Chrášťany ve výši 10.000,- Kč
6. ZO neschválilo záměr koupě nemovitosti čp.78 za účelem výstavby mateřské školy (cena
nemovitosti 2.700.00,- Kč)
7. ZO schválilo koupi pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy za částku
3.400.000,- Kč za účelem výstavby mateřské školy
8. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2022
9. ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace- Rider Husqvarna- traktůrek na sekání (mulčování) ve výši 90.000,- Kč
10. Diskuse - v diskusi byly panem Ing. Třoskou zodpovězeny dotazy ke studii výstavby mateřské
školy, kterou pro jednání zastupitelstva vypracoval

*****
TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE VE STŘEDU
14.12.2022 OD 19:00 HODIN

*****

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Již tuto neděli začíná advent a my vás opět zveme na sváteční
setkání, při kterém společně rozsvítíme vánoční stromek na návsi.
Děti si pro vás připravily malé překvapení a my nachystáme opět
svařáček. Přijďte s námi strávit příjemný podvečer, začínáme
v 16:00 hodin před obecním úřadem.

*****
OBNOVA OBECNÍ TŘEŠŇOVKY
Kdy: 3. 12. 2022
V kolik: 9:00 hodin
Kde: Třešňovka
Přijďte nám pomoci vysadit 14 nových ovocných stromků do našeho sadu, ať máme co česat i v
budoucnu. S sebou: pracovní rukavice, rýč, hrnek, občerstvení vhodné na oheň.
Kontakt: Kačka Antonová tel.:604 606 397
*****
KAVÁRNIČKA
V předešlých dvou letech se z důvodu omezení nekonalo naše předvánoční setkání u kávy a čaje se
vzorečky vašeho nachystaného cukroví. Snad se nám i po této odmlce podaří tuto tradici obnovit a
přijdete na chvilku posedět. Zveme vás tímto do naší kavárničky, která se bude konat
v pondělí 19. prosince od 15:00 hodin v místním pohostinství (vchod z hospody) a s sebou jen
malinko vašeho vyrobeného cukroví ke kávě. Přijďte, těšíme se na Vás!
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