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DUBEN 2016

1. ZO schválilo ověřovatele zápisu pana J. Boumu a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Krupá za r. 2015 společně se závěrečnou Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2015 - bez výhrad
4. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku obce za r. 2015
5. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2016
6. ZO schválilo smlouvu o spolupráci s Mysliveckým sdružením Vitice - smlouva se týká údržby
vysazených stromků (zajistí myslivci) a zápůjčky pozemků (obec)
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 4. 5. 2016 OD 19:00 HODIN
*****
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 14. 5. 2016
14:35-14:50 v obci Syneč
15:00-15:15 v Krupé u autobusové zastávky
*
Velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek budou přistaveny v pátek 29. 4. - neděle 1. 5. 2016.
*****
OBECNÍ LESY
Maximální výše těžby v letech 2011-2020 je 4000 m³ v současné době je pro toto období vytěženo 45,9%,
obnova lesa 62%, výchovné zásahy z 12,37 ha ve výši 79%.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Obnova lesa v ha
Výchovné zásahy do 40 ti let v ha
Výše těžby v m³
187,2
4,09
0
349,97
1,64
0
42,69
0,32
0
19,62
0,00
9,79
1237,60
0,00
0
1837,80
6,05
9,79

*****
NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH ÚČINNÉ
OD 1. 1. 2016
S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá za zvýšený
správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno. Žádost o vydání cestovního pasu se podává
v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatky a termíny za
vydání cestovního pasu:
Vydání cestovního pasu 600 Kč (občanům mladším 15 let 100 Kč).
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč - občanům mladším 15 let 2 000 Kč). Tyto správní
poplatky se platí při podání žádosti.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání
dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však nutné OP vyměnit.
Převzetí vyhotoveného OP na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné požádat o vydání OP na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, přičemž
vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten, u kterého občan požádal o vydání OP. V případě, kdy
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít OP se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude
převzetí OP u úřadu, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno poplatkem ve výši 100 Kč.
Vydání OP po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá OP, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15ti
let, nejpozději však do 30ti dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15ti let.
*****
INFORMACE K POVINNOSTI CHODCŮ MÍT NA SOBĚ ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI PRVKY
Z RETROREFLEXNÍHO MATERIÁLU
Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, který spadá do gesce Ministerstva dopravy.
„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Reflexní prvky ve smyslu § 53 odst. 9 zákona ani jejich počet či rozměry nejsou zákonem ani
prováděcím předpisem blíže upraveny. Reflexní pásku umístěte nejlépe do výše pasu (na konec
rukávu; pohyb ruky zvyšuje viditelnost) a na nohu kolem kolena, a to zejména na straně, která je
blíže silnici. Jedna reflexní páska stojí cca 25–30 Kč a lze ji zakoupit ve sportovních potřebách,
v pracovních oděvech, na internetu apod.
*****
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V pořadí 12. rybářské závody se budou konat již tuto sobotu 23. 4. 2016. Sraz v 7:00 hodin u
rybníka. Startovné 200,- Kč, občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.
*****
ČARODĚJNICE
V sobotu 30. 4. 2016 se již tradičně V BORKU u lesa budou pálit čarodějnice.
Občerstvení zajištěno.
Od 19 hod budeme mít za příznivého počasí pro děti připravené soutěže.
*****
Výročí duben
Votavová Augustína
Švengrová Věra
Svobodová Jaroslava
Menger Pavel

84 let
50 let
88 let
50 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

*****
PROGRAM KD SVĚT V ČESKÉM BRODĚ
Yvonne Sanchez band - koncert jazz Pá 6. 5. od 19:00 hod
Křeslo pro hosta: Martin Zounar- show Čt 23. 6. od 19:00 hod

