KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

DUBEN 2019

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 4. 2019
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Ing. M. Baštáře a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním bodu
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IE -12-6008838
BROJEV, zdvojení Syneč-Svatbín spol. ČEZ Distribuce a.s.
3. ZO schválilo ze 3 předložených nabídek na Rekonstrukci sportovního hřiště u bytovek firmu Krup
M&G s.r.o. za cenu 552.594,- Kč
4. ZO schválilo ze 3 předložených nabídek na Rekonstrukci místních komunikací firmu Krup M&G
s.r.o. za cenu dle nabídkového rozpočtu ve výši 1.168.475,- Kč
5. ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu s městem Český Brod na zajištění povinné školní docházky.
V případě umístění dětí do ZŠ v Českém Brodě bude obec Krupá přispívat městu Český Brod
5.500,- Kč/1 žáka/ rok
6. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Krupá za rok 2018 bez výhrad. Součástí
závěrečného účtu obce Krupá je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 ze dne
20.2.2019
7. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku za rok 2018
8. ZO schválilo Rozpočtové opatření č.2/2019.
9. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č.
IE -12-6008838 BROJEV, zdvojení Syneč-Svatbín spol. ČEZ
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 18. května 2019.
Syneč 14:45-15:00 hod.
Krupá 15:10-15:30 hod. u autobusové zastávky.
Odpad předá každý osobně posádce vozu, odpad nebude
hromaděn na sběrných místech.
Nebezpečný odpad: ledničky, pračky, TV, PC, bojlery, sporáky,
videa, mikrovlnné trouby, sušičky, sekačky, varné konvice,
kabely, zbytky barev, obaly od motorových olejů, barev,
znečištěné obaly od barev a pneumatiky (bez disků, nepřijmou od
nákladních automobilů a traktorů).
Na návsi bude rovněž přistaven vlek na kovový odpad.
Posádka nepřevezme stavební lepenku (IPA) a azbest!
*****
SVOZ ODPADŮ V KVĚTNU
6. 5. 2019

SKO

13. 5. 2019

BIO

20. 5. 2019

SKO

27. 5. 2019

BIO

HORNÍ RYBNÍK NA NÁVSI
ZÁKAZ vstupu, koupání, používání vody na zalévání,
krmení ryb a rybolovu!!!

ZÁPIS DO MŠ TUCHORAZ
se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 10:00 – 11:30 hod. a od 13:00 – 15:00 hod. Možná telefonická dohoda:
tel.: 739 630 573. Kritéria přijetí a další informace jsou zveřejněny na web. stránkách a také na vývěsce
naší obce.
*****
RYBÁŘI KRUPÁ
oznamují, že tuto sobotu 20. dubna, proběhne brigáda u dolního rybníku a hned
následující sobotu 27. dubna se budou konat tradiční rybářské závody. Sraz na závody
v 7:00 hod, startovné 200,- Kč. Na obě akce jste srdečně zváni☺.
*****
ZÁJEZD NA KRAJANKU DO KRYMLOVA
Účastníkům zájezdu na Krajanku do Krymlova připomínáme, že autobus na tuto akci bude přistaven
v sobotu 27. dubna ve 13:00 hodin u autobusové zastávky. Pořad začíná ve 14:00 hodin.
*****
ČARODĚJNICE
se budou pálit v úterý 30. 4. 2019 V Borku u lesa. Občerstvení je zajištěno.
*****
VÝROČÍ DUBEN
Klinderová Hana
Trnková Bohumila
Votavová Augustina
Ratman František
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
*****
Děkuji zástupcům obecního úřadu za gratulaci k mým narozeninám. B. Trnková
*****
,,NA STOJÁKA“
SOBOTA 22.6.2019 od 18:30 hod. – Krupá (sál za hospodou). Bližší informace budou k dispozici na
plakátech a webových stránkách.
KAREL HYNEK, ARNOŠT "ARNY" FRAUENBERG, DANIEL ČECH. Vstupné 200,-Kč v předprodeji.
*****
Okresní myslivecký spolek Kolín ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
Fakultou lesnictví a dřevařství a Mysliveckým spolkem Tuchoraz,
pořádají 49.ročník Okresního kola dětské soutěže
ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Tato soutěž je určena pro děti školního věku a je rozdělena do kategorií:
A-žáci od 3-5. třídy ZŠ
B-žáci od 6-9.třídy ZŠ
M-žáci z MŠ a nižších ročníků ZŠ v doprovodu rodičů.
Tato soutěž se uskuteční v areálu Arboreta Kostelec nad Č. lesy dne 4.5.2019
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.
Bližší informace na tel.:733 166 246 p. Vavrek
nebo na tel.: 606 769 043 p. Šimůnek.
*****

Krásné a veselé Velikonoce!
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