KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

prosinec 2017

Vážení spoluobčané,
již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční
svátky. Období, kdy bychom měli zapomenout na starosti a užívat si sváteční
atmosféru plnými doušky. Setkání s nejbližšími, smích, cukroví a samozřejmě
vánoční pohádky, to vše nás během Vánoc doprovází. Radujme se i z maličkostí
a to nejen po dobu vánočních svátků, ale v průběhu celého roku.
Jménem obecního úřadu Vám přeji následující dny plné pohody a úspěšné
vykročení do nového roku 2018.
Martin Mokroš – starosta obce
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2017
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana L. Svobodu
ZO schválilo program zasedání se změnou
ZO schválilo příspěvek ve výši 2000,- Kč pro MŠ Tuchoraz
ZO schválilo úpravu rozpočtu č.7 r. 2017
ZO schválilo úpravu odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
ZO schválilo Plán inventur r. 2017
ZO schválilo inventarizační a likvidační komisi pro inventury r. 2017
ZO schválilo Dodatek č. 1/2018- NYKOS (navýšení počtu nádob + cena za svoz)
ZO schválilo navýšení ceny vodného od 1.1.2018 o 1,18 Kč tj. o 3% - cena vodného bude 46,58 Kč/m3
vč. DPH
10. ZO schválilo rozpočet pro rok 2018 obce Krupá jako vyrovnaný ve výši 4.995.773,- Kč
11. ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Krupá pro r. 2018-2021
12. ZO zvolilo určeného zastupitele p. M. Mokroše pro spolupráci na Zprávě o uplatňování územního plánu
obce Krupá
13. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení VB KNN parc. č. 135/24
14. ZO schválilo smlouvu se spol. RETELA, s.r.o. na zpětný odběr elektrozařízení
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PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ DESCE
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce Krupá podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a
o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě; Krupá č.p.100
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.

POPLATKY NA ROK 2018
Poplatek za odpady a psy zůstává pro r. 2018 stejný. Můžete platit v hotovosti do pokladny obce nebo na
účet obce č. 9122151/0100 od 3. 1. 2018 do 28. 2. 2018, variabilní symbol- číslo nemovitosti. Výše
poplatku je 750,- Kč/osoba, osvobození na 2 a další dítě zůstává. Poplatek za psy: 50 Kč za prvního psa,
každý další 70,-Kč.
*****
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU 2017/2018
Oznamujeme občanům, že úřad bude od 22. 12. 2017 - 2. 1. 2018 uzavřen – čerpání dovolené. Pokladna
bude z důvodu školení otevřena až ve středu 3. ledna 2018.
*****
V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE PROBĚHLO V KRUPÉ NĚKOLIK AKCÍ
Předvánoční dílnička- v sobotu 2. prosince pro nás paní Renata připravila předvánoční tvoření. Za její
asistence jsme si všichni technikou patchwork vyrobili dečku s motivem srdíčka pod vánoční svícen.
Atmosféra na sále byla klidná, příjemná a předvánočně naladěná. Všichni jsme si domů odnesli výrobek a
ještě navíc odměnu. Děkujeme za hezké odpoledne!
Rozsvěcení stromu- první adventní neděli jsme již tradičně rozsvítili vánoční strom na návsi. I letos byl
k vidění živý betlém s Marií a Josefem. Za zpěvu Drahušky Plauterové a jejího doprovodu jsme si u
stromečku zapěli několik vánočních koled. Po napečených vánočkách od Dáši, perníčcích od Marušky a
placce od Jitky se jen zaprášilo. Pepa opět obdaroval přítomné nějakou tou sladkostí. Bylo to další příjemné
odpoledne.
Mikuláš- v neděli 10. prosince se v sále místního pohostinství konala Mikulášská besídka. Vzhledem
k nízkému věku dětí jsme letos slyšeli opravdu málo básniček, takže se už teď těšíme, až nám děti povyrostou
a nějaké ty básničky zarecitují.
Kavárnička- ve středu13.prosince se již potřetí sešly naše (dovolím si říci) babičky k předvánočnímu
posezení u kávy a čaje. Za doprovodu harmonikářek z Ondřejova, které zahrály všem přítomným oblíbenou
písničku na přání, jsme si pěkně zazpívaly. Žádná z přítomných dam se nechtěla zahanbit, takže občerstvení,
které napekly, bylo opravdu bohaté. Těšíme se na Vás zase za rok a doufáme, že se sejdeme minimálně ve
stejném počtu!
K. S.
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Rybáři Krupá ve spolupráci s obecním úřadem Vás srdečně zvou na
již v pořadí 10. PLES,
který se bude konat v sobotu 3. 2. 2018 od 20:00 hodin v sále místního pohostinství.
K poslechu a tanci bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.
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VÝROČÍ PROSINEC
Šimáně Karel
Boumová Jaroslava
Přejeme hodně zdraví!
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MIMINKA
Již v měsíci říjnu se narodil manželům
Třešňákovým syn Luděk a manželům
Svobodovým syn David.
Dodatečně srdečně gratulujeme!
V listopadu se Zuzce a Martinovi narodily
dvojčátka Anežka s Honzíkem.
K dvojnásobné radosti gratulujeme!

VZPOMÍNÁME
Dne 14. 12. uplynul rok od úmrtí mé maminky Jaroslavy Pasztorkové.
Vzpomínají rodiny Drahoňovských.

