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Vážení spoluobčané,
i letos mi dovolte v posledním čísle Zpravodaje, abych napsal pár řádků s ohlédnutím za
uplynulým rokem a vzpomněl několik nejvýznamnějších událostí, které nás v obci
provázely.
Na počátku jara jsme se pustili do výměny stromu na návsi, který byl svědkem vůbec
prvního novodobého rozsvěcení u nás v obci na začátku adventu. Původní smrk se
nahradil kavkazskou jedlí a během léta ji byla věnovaná veškerá možná péče. Po
nastrojení do nového kabátu se nám při rozsvěcení snad předvedla ve vší své kráse.
Dále určitě stojí za zmínku kompletní revitalizace horního rybníku, kde se docílilo ke zkvalitnění a udržení
čistoty vody. Přibyl vodotrysk, aby mohlo docházet k pravidelnému provzdušnění a bylo taky něco pro
potěchu oka.
A v neposlední řadě úprava studánky, která proběhla při příležitosti a na počest výročí vzniku republiky.
Tady se musím zmínit, že jsem toto prezentoval na několika setkáních se zástupci obcí a byli myšlenkou a
výsledkem nadšeni a pokud mají ve svém katastru možnost k podobné přeměně, nechali se inspirovat a
půjdou v našich stopách.
Závěrem mi ještě dovolte, abych poděkoval vám i zvoleným zastupitelům za důvěru vyslovenou ve volbách
do obecního zastupitelstva. Popřál klidné a pohodové svátky. Dětem, aby našly pod stromečkem alespoň
něco z toho, co si z celého srdce přály a nám všem pevné zdraví.
Martin Mokroš, starosta obce
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2018
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana L. Svobodu
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí- věcné břemeno ČEZ- poz.č. 552; 550; 134/37 k.ú. Syneč
ZO schválilo koupi pozemku č.498/8 o celkové výměře 64 m² (nově vzniklý pozemek cesta u p. K.
Štamberského
5. ZO schválilo nákup nové technologie na úpravnu vody, která zajistí on-line monitoring (hlášení poruch
vodojemu, vodovod. řadu, únik vody, porucha čerpadel) za částku 157.150,- Kč bez DPH
6. ZO schválilo navýšení ceny vodného od 1. 1. 2019 dle návrhu spol. Vodos s.r.o. o 3,43 Kč/m³ (bez DPH)
Kč tj. navýšení o 8,5 %. Cena vodného bude 50,52 Kč/m³ včetně DPH (důvod zdražení- navýšení
vstupních cen materiálu pro úpravnu vody, navýšení el. energií atd.)
7. ZO schválilo Dodatek č.1 pro r. 2019 Nykos a.s.
8. ZO byli seznámeni se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2018 a přijímají tato
nápravná opatření.:
1) systémové opatření- dohody o provedení práce členů zastupitelstva budou schvalovány
zastupitelstvem obce. ZO dodatečně schválilo DPP pí. Bc. D. Miňovské ve výši 5.000,- Kč.
2) napravit proúčtování celého hospodářského výsledku za rok 2017
9. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7.
10. ZO schválilo směrnici o inventarizaci č. 1/2018
11. ZO schválilo plán inventur pro rok 2018
12. ZO schválilo inventarizační komisi ve složení:
Ing. M. Baštář, R. Růžička, L. Svoboda. Inventarizační komise je zároveň komisí likvidační.
13. ZO schválilo rozpočet pro rok 2019 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 5.537.446,00 Kč.
*****
POPLATKY NA ROK 2019
Poplatek za odpady a psy zůstává pro r. 2019 stejný. Můžete platit v hotovosti do pokladny obce nebo na
účet obce č. 9122151/0100 od 2. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Výše poplatku je 750,- Kč/osoba, osvobození na
druhé a další dítě zůstává. Rekreační objekt 750,- Kč. Poplatek za psy: 50 Kč za prvního psa, každý další
70,-Kč.
1.
2.
3.
4.

KULTURA V PROSINCI
V naší obci, byl prosinec měsícem bohatým na různé kulturní akce či setkání.
V sobotu 1. prosince se na obecním úřadě konala předvánoční dílnička, na které
nám Jitka Preuslerová pomohla s výrobou vánoční dekorace z papírových
ruliček. Paní Jitka byla na dílničku pečlivě připravená a nechyběla jí ani
trpělivost, která byla třeba k tomu, abychom si všichni mohli domů odnést
vlastnoručně vyrobený vánoční stromeček. Letos se nás sešlo pomálu, ale mně
osobně se odpoledne moc líbilo. Jitce tímto prostřednictvím zpravodaje ještě jednou děkujeme.
Hned druhý den poté, první adventní neděli, jsme se již tradičně sešli na návsi. I letos byl k vidění živý
betlém, jenž byl doplněn kresbou svatých, kterou obci věnovala Dáša. Letos jsme pro vás měli i překvapení
v podobě nového osvětlení vánočního stromu. Jen to počasí nám oproti předešlým letům vůbec nevyšlo a
tím pádem jsme si to moc neužili. Snad se nám to příště vydaří lépe…
O týden později, v sobotu 8. prosince měla Lucka Klinderová pro děti, v sále místního pohostinství,
připravenou Mikulášskou besídku. Ta byla tentokrát zahájena pohádkou „O Zlaté rybce“ v moderním pojetí.
Po skončení pohádky děti malinko vystrašil čert a pak následovala nadílka Mikuláše a Andělky.
Organizátorce i všem, kteří s besídkou pomáhali, rovněž děkujeme.
V poslední řadě nesmím zapomenout na setkání u kávy v naší Kavárničce, kterou pořádáme již čtvrtým
rokem s dámami „dříve narozenými“. Ale toto oslovení trošičku klame, neboť na sál dorazily ženy, které by
mnohé mladší strčily do kapsy. Všechny přišly s výbornou náladou a všechny donesly něco dobrého
k zakousnutí, ať už sladké cukroví, kremrolky, jednohubky, ovoce či sladkosti. Toto setkání bylo jako vždy
strašně milé. Klábosilo se skoro do osmé večer a k tomu se promítaly fotografie z předešlých obecních
akcí. Konec roku se nese u duchu bilancování a tak si i já dovolím pár řádek na konec. Děkuji všem, kteří
nás podporují, pomáhají a podílejí se svou účastí na různých akcích, které pro vás připravujeme. Velice si
toho vážíme, protože bez pomoci druhých a publika by byla naše snaha zbytečná. Největší odměnou je pro
pořadatele hojná účast, i když ne vždy se povede vše na 100%. Přeji všem hezké svátky a šťastný vstup do
nového roku 2019.
Katka Skořepová
*****
VÝROČÍ PROSINEC
Nikl Miloš
Votavová Bohuška
Boumová Jaroslava
Přejeme hodně štěstí a zdraví!
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám. Radka Kolářová
Poděkování : Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi nejen tento rok, ale i v uplynulém
volebním období pomáhali při přípravě a realizaci kulturních akcí pro vás. Velké díky
i za půjčení osličky, ovečky a kozičky, která nám letos bohužel utekla.... Dík patří i
mému příteli, který pro naši obec zdarma namaloval sv. rodinu.
V měsíci lednu - sobota 26.ledna od 19:00 se koná v Louňovicích v sále u sv. Huberta
představení amatérského divadelního souboru DIPONA "MIRABEL a podivná
rodina" - komedie o hledání nevěsty. Hraje DS Svatopluk Benešov. Vstupné 100,- Kč.
Bližší informace na OÚ.
Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 především pevné
zdraví. Snad budeme všichni také trochu více chtít a umět si v životě společně pomáhat, abychom se
na této mimořádné a možná v tomto vesmíru jedinečné planetě naučili žít jako lidé...
Dáša Miňovská
*****
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU 2018/2019
Oznamujeme občanům, že úřad bude ve dnech 27.12.2018 – 31.12.2018 uzavřen –čerpání dovolené.
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