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ZÁŘÍ 2020

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 2. 9. 2020
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky s Městem Český
Brod na školní rok 2020/2021 (5.500,- Kč za žáka/ rok)
4. ZO schválilo pořízení techniky-traktoru a pověřilo starostu obce výběrem dodavatele
5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020
V diskusi starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany o plánované objízdné trase z důvodu úplné
uzavírky komunikace 108/II ve směru na Český Brod a o navrhovaných podmínkách (připomínkách obce) k
uzavírce a možnostech řešení pro zajištění školní docházky dětí z obce Syneč.
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROBĚHNE VE STŘEDU 7. 10. 2020 OD 19:00 HODIN
*****
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Krupá podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
• v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
1) Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecní úřad Krupá, Krupá 100, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy
pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Krupá a Syneč
2) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost
voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
3) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
4) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
5) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
• v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Zákon umožňuje osobám, kterým bude podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařízena karanténa
nebo izolace z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním Covid-19, hlasovat dvěma způsoby.

Prvním z nich je hlasování u volebního stanoviště, které bude možné ve středu před konáním voleb v době od
7 do 15 hodin, a to z motorového vozidla. Volební stanoviště bude vždy jedno pro území každého okresu a
bude ho zřizovat krajský úřad po projednání s Armádou ČR a Policií ČR. Druhým způsobem je hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky. O to musí volič požádat příslušný krajský úřad na telefonním čísle
zveřejněném na jeho internetových stránkách, a to do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb. Obce se
na organizaci zvláštních způsobů hlasování nijak nepodílejí.
*****
UZAVÍRKA KOMUNIKACE 108/II VE SMĚRU NA ČESKÝ BROD
doba uzavírky: 17.9. 2020 – 30.10. 2020
důvod uzavírky: oprava povrchu silnice č.108/II - Krupá
druh uzavírky: úplná, dlouhodobá
Více informací na úřední desce.
*****
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
obec Krupá dne 5. 10. 2020 od 7:30-16:30 hodin v místě vyvěšení oznámení
V případě neplánovaného přerušení dodávky el. energie použijte přímo bezplatnou kontaktní
linku ČEZ pro poruchy a technické požadavky- tel.: 800 850 860, kde Vám sdělí, z jakého
důvodu byla dodávka elektrické energie přerušena, případně časové rozmezí, kdy bude porucha odstraněna.
Pro tyto potřeby lze také využít internetové stránky v mobilu www.bezstavy.cz , kde jsou tyto odstávky
monitorovány.
*****
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD
svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 3. října.
Harmonogram svozu:
13:30 – 13 :45

Syneč

náves

13:55 - 14:15

Krupá

náves u hasičárny, zákaz parkování

Sběr odpadu bude probíhat na návsi (ne u autobusové zastávky!). Opět se vracíme k režimu, že odpad
musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Do
nebezpečného odpadu patří: absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů), obaly obsahující zbytky
NO, pneumatiky (pouze osobní, bez disků), baterie a akumulátory (olověné), kyseliny, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, lednice, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, vyřazené
TV, monitory, počítače. Nepřebíráme eternit a asfaltové lepenky.
*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Baštář Miroslav
Kostrubaničová Ludmila
Bláhová Dagmar
Zabilka Jaromír
Kaše František
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!
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