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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 9. 2021
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana Ing. M. Baštáře.
ZO schválilo program zasedání se změnou.
ZO schválilo investiční příspěvek na vybudování DČOV ve výši 30.000,- Kč pro čp.54.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Městem Český Brod o zajištění povinné školní docházky.
Navýšení příspěvku za žáka/rok na částku 6.000,- Kč.
5. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene-služebnosti ČEZ Distribuce
č.IV-12-6025954/1 (parc. č.530/1 k.ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy.
6. ZO zamítlo žádost T. H. na pořízení změny ÚP obce Krupá.
7. ZO neschválilo úhradu pohledávky J. L. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
z důvodu urychlení úplatného převodu nemovitosti čp. 34 na Obec Krupá.
8. ZO schválilo poplatky za odpady formou Poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
9. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021.
ZO schválilo finanční dar MŠ Vitice a MŠ Nučice, každé ve výši 5000,- Kč.
10. ZO schválilo vypsání záměru pachtu na obecní pozemek- Třešňovku pozemek č.362/8.
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PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE OZNÁMEN NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Krupá podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),
oznamuje:
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
• Místem konání voleb je volební místnost Obecní úřad Krupá, Krupá čp. 100, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy pro voliče bydlící v Krupé a Synči.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE
V SOBOTU DNE 25. 9. 2021
13:45-14:00 hod. v obci Syneč
14:05-14:25 hod. v Krupé na návsi před úřadem
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky),
nikoli hromaděn na sběrném místě. Občané budou obslouženi v pořadí,
v jakém se dostaví na místo sběru. Nepřebíráme eternit, asfaltové lepenky a
jiné nebezpečné stavební odpady.
VELKÉ KONTEJNERY NA BIO odpad ze zahrádek budou přistaveny dle počasí a opadu listí.
Informace bude vyvěšena na úřední desce, vyhlášena obecním rozhlasem a také prostřednictvím služby
mobilní rozhlas, o které jsme již informovali.
*****
Noví zájemci o službu MOBILNÍ ROZHLAS se
mohou i nadále registrovat přes odkaz na našich
webových stránkách v sekci Aktuality – Mobilní
rozhlas nebo osobně na OÚ.

*****
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM ODEČTU ELEKTŘINY V OBCI SYNEČ
Společnost ČEZ oznamuje, že dne 29. 9. 2021 od ranních hodin bude probíhat odečet
el. energie v obci Syneč. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, umístěte cedulku
s odečtem na dobře viditelné místo, např. za okno.
*****
BRIGÁDA V TŘEŠŇOVCE
Vážení Krupáci, zveme vás na brigádu, kterou společně započneme obnovu starého obecního
třešňového sadu (toho na kraji obce směrem k Chotýši, kde se letos pásly krávy). Sadu hrozí, že zcela
zaroste a přijde tak o vzácné druhy živočichů a rostlin, které ho obývají. Tomu chceme předejít a
zároveň chceme pro všechny Krupáky vybudovat nové místo na procházky, odpočinek a setkávání.
Termín brigády je v sobotu 16. října od 9:00, sraz na kraji sadu. Začneme s prořezávkou náletů a
křovin. Hodit se budou pracovní rukavice a nářadí jako pilky, křovinořezy, zahradní nůžky, hrábě či
motorové pily. Takže pokud je máte, prosíme vemte si je s sebou. Ale klidně se přijďte jen podívat,
nebo sdílejte pozvánku mezi přátele a známé, i za to budeme moc rádi. Připravíme oheň, u kterého se
během práce ohřejeme a opečeme něco dobrého k snědku. Na občerstvení přispěje obec.
Předpokládáme konec v 15 hodin, pak můžeme posedět a společně naplánovat další etapu. Prosíme o
potvrzení vaší účasti do sms na číslo 604 6063 97 nebo na email katka.antonova@seznam.cz.
Na viděnou v sadu.
Za spolek Ptačí rezervace Jarka Švarcbachová, Kačka Antonová, Robin Šícha
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