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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.9.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu pana R. Růžičku a pana J. Boumu
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním bodů
 Smlouva o partnerství- MAS Podlipansko
 Strategie MAS Podlipansko pro roky 2016-2023
a odložením
 bodu č. 6. na příští zasedání zastupitelstva obce
3. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Krupá č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Krupá- vyhláška je zveřejněna na úřední desce i
v elektron. podobě na www.krupa-obec.cz
4. ZO schválilo kupní smlouvu k pozemku č. 135/22 k.ú. Krupá a pověřilo starostu obce M.
Mokroše podpisem této smlouvy a zařízením zápisu do KN. Kupní smlouva je ve výši 4.000,Kč/ pozemek- ke kupní smlouvě bylo přistoupeno z daňového hlediska
5. ZO vzalo na vědomí zrušení JSDH Obce Krupá a zřídilo protipožární hlídku ve složení:
M. Mokroš, R. Růžička, K. Skořepová, J. Klindera, J. Bouma
6. ZO odložilo bod č. 6 informace o chystaném založení DSO Českobrodsko
na příští zasedání ZO
7. ZO bylo seznámeno s návrhem Studie o Zvýšení bezpečnosti v obci Krupá a pověřilo starostu
obce jednáním s dotčenými orgány- Policie ČR, Středočeský kraj
8. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 6
9. ZO pověřilo starostu M. Mokroše jednáním s právním zástupcem obce ve věci zahájení soudního
řízení s dlužníky za místní poplatky
10. ZO Smlouvu o Partnerství s MAS Podlipansko- příspěvek na stromky ve výši 3700,- Kč
11. ZO vzalo na vědomí Shrnutí Strategie MAS Podlipansko

*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 7.10.2015 OD 19.00 HODIN

*****
SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v SOBOTU 26.9.2015
Syneč: 14:35 -14:50 hod- náves
Krupá: 15:00 -15:15 hod- u autobusové zastávky
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce, nikoli hromaděn na sběrných
místech. Velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek budou přistaveny podle počasí koncem
měsíce října nebo začátkem listopadu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PRVŇÁČKŮ
Třicátý srpnový den, byl v Krupé miminkám a prvňáčkům zasvěcen.
Lukáškovi, Jonáškovi i Rozárce,
přišly za svitu bílé svíce,
se svými přáníčky popřát tři sudičky.
Za budoucími prvňáčky
Adélkou, Karolínkou, Zorinkou, Tekinkem i Vojtíškem,
i s kouzelným sluchátkem přišla Šebestová s Machem,
tak snad děti nepůjdou do školy se strachem.
Děkuji moc všem, kteří se naší malé slavnosti zúčastnili. A i když byla velmi krátká, doufám, že se
Vám alespoň trošku líbila. Děkuji třem úžasným a milým sudičkám- Vlastě Ševčíkové, Blance
Kosprtové a Evě Svobodové a také Šebestové a Machovi v podání Kristýnky Splavcové a Jarouška
Voseckého, kteří nám velmi pomohli v tomto duchu naší malou slavnost uskutečnit. Děkujeme také
Áje Bulíčkové za foto, které je už nyní k dispozici na web. stránkách naší obce.
D.M.
*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Baštář Miroslav
70 let
Kostrubaničová Ludmila 83 let
Srdečně gratulujeme!

VZPOMÍNKA
Dne 4. října uplyne 5 let ode dne, kdy
nás navždy opustila moje maminka
Marie Miňovská. Věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku. Stále
vzpomínají syn Tomáš Miňovský
s rodinou.

*****
Obecní úřad pro má pro Vás připravené stolní kalendáře pro následující kalendářní rok. Jejich
distribuce bude probíhat pravděpodobně začátkem listopadu. Fotografii z historie obce Krupá nám
pro letošní rok ochotně zapůjčil pan Rostislav Šamánek, za což mu tímto děkujeme!
*****
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 21.9.- 23.9. 2015 od ranních hodin bude
v obci Syneč probíhat odečet el. energie. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, umístěte
cedulku s odečtem na dobře viditelné místo ( např.za okno). Odečty se týkají všech dodavatelů el.
energií.
Společnost ČEZ Distribuce , a.s. si rovněž dovoluje požádat vlastníky dotčených pozemků
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy. Zásah proveďte v době vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Bližsí informace naleznete na úřední desce nebo na www.krupa-obec.cz .
*****
Stávající výluka (v oblasti svatbínské a prusické křižovatky, tzn. zrušení zastávky KnČl, Svatbínská,
změna obsluhy Svatbína linkou 409) bude pokračovat s největší pravděpodobností do 23. 9. 2015,
takže bezvýlukový stav v rámci této etapy začne nejdříve 24. 9. 2015. Změna jízdních řádů linky
409 by měla nastat 24. 9. 2015 ve formě návratu do trvalého stavu, přesné informace budou
zveřejněny na úřední desce, až nám je s určitostí poskytne Ropid.

