KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

DUBEN 2018

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 4. 2018
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. Dagmar Miňovskou a pana Ing. Miroslava Baštáře
2. ZO schválilo program zasedání se změnou
 zrušením bodu č. 8- Výběr dodavatele na opravu hráze a položení geotextilie- horní rybník
 přidáním bodu č. 8- Schválení prací na rekonstrukci OÚ
3. ZO schválilo Závěrečný účet obce Krupá za r. 2017 společně se závěrečnou Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2017 - bez výhrad
4. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku obce za r. 2017
5. ZO schválilo příspěvek od svazku obcí NY-KO na svoz plastů
6. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-6009091/VB1- přípojka nn
pro p.č. 85/4 a p.č. stav. 99
7. ZO schválilo podmínky získání neinvestiční dotace z rozpočtu obce Krupá pro občany k
vybudování DČOV
8. ZO schválilo práce na rekonstrukci obecního úřadu dle nabídky firmy Krup- Plus ve výši 82.132,- Kč
9. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2018
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 2. 5. 2018 OD 19:00 HODIN
*****
Zájemci o vybudování DČOV se mohou informovat na web. stránkách obce,
nebo osobně na OÚ o možnosti získání příspěvku.

*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 12. května 2018
Syneč 13:55-14:10 hod.
Krupá 14:20-14:35 hod. u autobusové zastávky.
Odpad musí být osobně předán posádce vozu, nikoliv hromaděn na sběrných
místech. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nashromážděný
odpad převzít!!!
Nebezpečný odpad: ledničky, pračky, TV, PC, bojlery, sporáky, videa, mikrovlnné trouby, sušičky, sekačky,
varné konvice, kabely, zbytky barev, obaly od olejů, barev, znečištěné obaly od barev a pneumatiky.
*****

ZÁPIS DO MŠ TUCHORAZ
se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 10,00 – 11,30 hod. od 13,00 - 16,00 hod. Možná telefonická dohoda:
321 623379, 739 630573. Kritéria přijetí a další info. jsou rovněž zveřejněny na web. stránkách a také na
vývěsce naší obce.

RYBÁŘI KRUPÁ
oznamují, že tuto sobotu 21. dubna, proběhne výlov a vypuštění rybníka na návsi.
Příští sobotu 28. dubna se budou konat tradiční rybářské závody. Na obě akce jste srdečně zváni.
*****
ČARODĚJNICE
se budou pálit v pondělí 30. 4. 2018 V Borku u lesa. Občerstvení je jako obvykle zajištěno.

*****
VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
V současné době je možné požádat o cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (za poplatek
4.000 Kč pro občana staršího 15 let, 2.000 Kč pro občana mladšího 15 let). Dále je možné požádat o občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů na 1 měsíc s lhůtou vyhotovení do 15 dnů od podání žádosti z důvodů
uvedených v zákoně (ztráta, odcizení, poškození, zničení OP za poplatek 100 Kč).
Od 1.7.2018 nabývají účinnosti novely, které umožní vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
ve zkrácených lhůtách do 24 hodin a do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
*****
VÝROČÍ DUBEN
Votavová Augustina
86 let
Svobodová Jaroslava
90 let
Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví!

*****
Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU 2016/679 (GDPR). Toto nařízení představuje právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Z tohoto důvodu nebudeme v dalších zpravodajích
uvádět jména jubilantů ani gratulace rodičům novorozenců. Tyto údaje budeme zveřejňovat pouze na
základě písemného souhlasu dotčených osob.
*****
VZPOMÍNÁME
Dne 16. dubna tomu bylo 15. let, co nám navždy odešel pan Jiří Svoboda, Krupá 49.
Stále vzpomíná Eva s rodinou.
*****
SVOZ ODPADŮ V KVĚTNU
7. 5. 2018
SKO
14. 5. 2018
BIO
21. 5. 2018
SKO
28. 5. 2018
BIO
*****
Obec Rostoklaty nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu č.p.32 v Rostoklatech. Více info o
pronájmu na pevné úřední desce obce Krupá příp. na tel:724179707 Radka Nováková.

