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ČERVENEC+SRPEN 2016

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2016
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

ZO schválilo ověřovatele zápisu pana J. Boumu a pana L. Svobodu.
ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním 4 bodů.
ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 4.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Krupá č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Krupá.
Starosta obce informoval o možnosti sepsání smlouvy s Městem Český Brod o školském obvodu pro
přijímání dětí do ZŠ v Českém Brodě. Konečná verze smlouvy nebyla z Českého Brodu zaslána, proto se
tento bod odložil na příští zastupitelstvo.
ZO pověřilo starostu obce podpisem Přílohy č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nádob - EKO-KOM.
ZO pověřilo starostu obce převodem pozemku č. 605/8 k.ú. Krupá (pouze za předpokladu, že bude
z pozemku odstraněno zástavní právo smluvní) do majetku obce a podpisem Kupní smlouvy za cenu
4.000,- Kč.
ZO pověřilo místostarostu obce jednáním s majitelem o převodu pozemku č. 608/2 k.ú. Krupá do
majetku obce.
ZO pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele
rekonstrukce komunikace k lesu.
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
OMLUVA:
Vážená paní Krulišová,
tímto se Vám omlouvám, že jsem dne 25. 5. 2016 na zasedání zastupitelstva obce použila nevhodné
vyjádření k Vaší osobě.
Marie Burešová, zastupitelka.

*****
ODPADY- DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
V roce 2015 jsme v našich obcích vytřídili o 9,251 tun odpadu více než v předešlém roce a
příspěvek obci od EKO-KOMu se oproti roku 2014 navýšil o 24 648,-Kč.
(V roce 2014 se v Krupé a Synči vytřídilo 14,868 tun za 43.413,50 Kč).
V měsíci září si můžete na obecním úřadě zdarma vyzvednout sadu tašek na třídění odpadu v domácnostech.
Množství vytříděného odpadu za r. 2015 a příspěvek od EKO-KOM, a.s.
Rok 2015
1. čtvrtletí r. 2015
2. čtvrtletí r. 2015
3. čtvrtletí r. 2015
4. čtvrtletí r. 2015
Celkem r. 2015

Tuny
4,185
6,408
7,001
6,525
24,119

Příspěvek obci v Kč
13 415,50
16 436,00
19 781,50
18 428,50
68 061,50

*****
UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM ÚŘADU PRÁCE
Ve dnech 23. srpna 2016 až 26. srpna 2016 bude z důvodu stěhování do nových prostor uzavřeno
detašované pracoviště Úřadu práce ČR v Českém Brodě. Pracovníci všech agend budou od pondělí 29. 8.
2016 k dispozici na adrese Sportovní 501, Český Brod, v budově bývalé Stavokonstrukce, kde nyní sídlí i
pobočka finančního úřadu. Pro případné informace a kontakt lze v době stěhování využít telefonní linku na
kontaktní pracoviště Kolín 950 129 111, kde vám budou poskytnuty veškeré informace.

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 4. 6. 2016 proběhl na dolní Krupé tradiční dětský den. Letošním překvapením byla návštěva
záchranné služby z Kostelce. Děti měly možnost si prohlédnout sanitní vůz. Ale bylo jen pár jedinců,
kteří se odvážili podívat dovnitř.
Účast byla hojná, sešlo se na 40 dětí ve věku od 2 do 12 let. Děvčat bylo 19 a 21 chlapců. Každý si
prošel trasu plnou disciplín a splnil dané úkoly. Od střelby ze vzduchovky, házení na plechovky,
skákání v pytli, chytání ryb, slalom na kole a dalších úkolů. Děti si vedly skvěle a bojovaly ze všech
sil za pomoci a podpory rodičů.
Letos nás navštívila "Mája" ne včelka, ale naše kamarádka, která maluje krásné motivy
dětem na obličej. Což je u dětí velice oblíbené.
Po splnění úkolů se děti občerstvily buřty s Budnické udírny. Poté bylo vyhlášení a předání
cen. Bylo to krásné a pohodové odpoledne, které se vydařilo a všem se líbilo.
Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům za peněžní dary. A všem, kteří se na tomto dni
podíleli. Těšíme se zase na příští rok a dětem přejeme krásné a ve zdraví prožité
prázdniny.
H. & L. Klinderovi
*****
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PRVŇÁČKŮ
se uskuteční poslední srpnovou sobotu od10 hodin. Rodiče dětí obdrží během srpna pozvánku, ve které bude
upřesněno místo konání i čas. Děti se mohou těšit na dárek.
(Pokud nejsou novorozenci a prvňáčci hlášeni v obci Krupá a Synči, ale bydlí zde trvale, nahlašte Vaši účast na OÚ.)

*****
VÝROČÍ ČERVENEC
Krčmář Květoslav
50 let
Svobodová Zdeňka
85 let

VÝROČÍ SRPEN
Štamberská Marie
82 let
Kočí Jaroslav
65 let
Maurerová Marie
95 let
Mervard Vladimír
75 let
Votýpková Ilona
65 let
Oslavencům přejeme vše nejlepší!
GRATULUJEME TAKÉ…

manželům Březinovým, kterým se
v červnu narodil syn Honzík

a manželům Petře a Lukášovi Svobodovým
k nedávnému narození dcerky Viktorky.

*****
VZPOMÍNÁME:
Dne 5. 7 . 2016 by se moje maminka paní
Marie Chroustová dožila 90ti let. I když
uběhlo již 5 let, co s námi není, přesto jsou
naše vzpomínky stále s ní.
Děkujeme Ti maminko za všechno.
Jménem rodiny dcera Vlasta Ševčíková.

Dne 15.července vzpomeneme 30 let od
úmrtí mojí maminky Věry Zoubkové. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina.

*****
Dovolená na OÚ : Od 11.7.- 15.7.2016 bude
z důvodu dovolené úřad uzavřen. Další
termíny dovolené uveřejníme na stránkách
obce a budově OÚ. V případě neodkladných
záležitostí kontaktujte starostu na
tel: 728 307 550.

Našim dětem přejeme krásné prázniny plné
sluníčka a dobrodružství a Všem ostatním
příjemně prožitou dovolenou
- ať už na zahrádce,
u vody, na horách nebo
u moře!!

