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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2016
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu Bc. D. Miňovskou a R. Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním bodu
 Prořez stromů- firma V. Krupička
3. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1
4. ZO schválilo dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o odstranění odpadu se spol. Nykos. Dodatek se týká
úpravy počtu kontejnerů na tříděný odpad a úpravy svozu BIO odpadu od 1. 4. 2016
5. ZO schválilo zvýšení nákladů na pořízení retardérů v obci Syneč- svislé dopravní značení
6. ZO schválilo 2. objednávku prací, týkajících se prořezu stromů firmou V. Krupička (1 objednávka se
týkala svahu na dolní Krupé, objednávka č. 2. prořez stromů na návsi + použití plošiny)
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE OZNÁMENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A V
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
*****
Připomínáme občanům, že poplatek za svoz odpadu a psy je nutné uhradit do konce února.
Od března budou vyváženy pouze popelnice opatřené známkou pro r. 2016!
Platit můžete bezhotovostním převodem na účet obce č.9122151/0100 nebo do pokladny obce.
Výše poplatku je 750, Kč/ osobu nebo rekr. objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč první, každý další 70,- Kč.

*****
Projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy
pokračuje i ve školním roce 2015/2016. Oproti předcházejícímu
školnímu roku došlo v projektu, ke dvěma drobným změnám.
Jednou z nich je posunutí termínu pro podání žádosti na druhé
pololetí z poloviny července na polovinu září. Druhá změna
spočívá v započtení celého pololetí absolvované školní docházky u
studentů, kteří dosáhli v předmětném pololetí 19ti let. Ostatní podmínky a pravidla projektu zůstala
zachována. Formulář "Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy" naleznete na:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/zakovske-jizdne
Termíny pro podání formuláře "Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy" jsou
následující: žádost na první pololetí zaslat do 26. února 2016; na druhé pololetí zaslat do 16. září 2016.

*****
SEDMA
V sobotu 27. 2. 2016 od 13 hodin se bude v místní hospůdce konat již
tradiční turnaj karbaníků v karetní hře SEDMA. Přihlásit se můžete do
pátku 26. 2. v místní hospůdce. Startovné 100 Kč. Příznivci tohoto
„sportu" jste srdečně zváni .

RYBÁŘSKÝ PLES
V sobotu 20. února 2016 proběhl již tradiční 8. RYBÁŘSKÝ PLES. K tanci nám v rytmu
pomalejším, svižnějším i lidovém tentokrát zahrál Bíza Band z Českého Brodu. Tančilo se
opět až téměř do rána. Po každé sérii nám kapela doporučovala dát si "po kalíšku".
Neopomněli ani tanec "rybička", která k vystoupení tohoto dua patří. I o bohatou tombolu byl
velký zájem a věřím, že jste si na kaprech, amurovi i sumci pochutnali. Myslím, že se zábava
vydařila a opět se potvrdilo, že v Krupé to žije a společně se dokážeme bavit bez rozdílu věku
- mládež, střední generace i "senioři", kteří i přes svůj věk a zdravotní problémy nesedí doma
a jdou se pobavit.
Díky všem za podporu rybářů a také hostinským, kteří opět vydrželi s několika vytrvalci až
téměř do svítání.
Koncem měsíce března proběhne schůze rybářů. Datum a čas bude upřesněn v příštím
zpravodaji. Připomínám rybářům, kteří ještě neodevzdali povolenky pro rok 2015, aby tak
učinili co nejdříve!!!!!
*****
Výročí únor
Nováková Vlasta 82 let
Svoboda Stanislav 60 let
Kautská Libuše
91 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Další mimčo!
Dne 21.1.2016 se Ondřejovi
Stehlíkovi a Pavle Hubalové
narodil syn Ondrášek.
Dodatečně gratulujeme!

*****
Starosta obce a obecní úřad v Krupé
srdečně zve všechny ženy bez rozdílu věkubabičky, maminky, slečny i dívky
na oslavu
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
do sálu místního pohostinství, která se bude konat dne 12. března od 19. hodin.
K tanci i poslechu nám bude hrát DUO Tandem z Kostelce nad Černými lesy.
Občerstvení zajištěno. Pánský doprovod vítán.

*****
V úterý 8. března 2016 od 19:00 hodin, se v KD Svět (bývalé KINO SVĚT) v Českém Brodě
koná zábavný pořad pro všechny generace Křeslo pro hosta. Prvním hostem tohoto cyklu
bude pan režisér Zdeněk Troška. Těšit se můžete na zajímavé povídání o filmu, i o životě.
Předprodej vstupenek v infocentru nám. Arnošta z Pardubic za 200,- Kč, na místě 250 Kč,
online vstupenka https://www.facebook.com/kdsvet
Případným zájemcům o vstupenky pomůžeme na OÚ s objednávkou .

