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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 9. 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZO schválilo ověřovateli zápisu pana L. Svobodu a R. Růžičku
ZO schválilo program zasedání se změnou
ZO schválilo dotaci na vybudování DČOV pro č.p. 12, 83, 88 a 146
ZO schválilo cenu za krátkodobý pronájem obecního sálu ve výši 1000,- Kč/jednodenní akci, v topné
sozóně na 1500,- Kč
ZO schválilo záměr pronájmu obecní hospody. Cena nájemného bude ve stejné výši jako dosud
tj. 500/ Kč za měsíc.
ZO schválilo záměr prodeje obecního pozemku parc.č.33/1
ZO schválilo koupi traktůrku Rider Husqvarna na údržbu zeleně, zároveň schválilo podání žádosti o dotaci
z Programu 2021-2024 ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2022

*****

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamujeme:
1. Volby do zastupitelstva obce Krupá se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1.je volební místnost na Obecním úřadě Krupá, Krupá č.p. 100,
281 63 Kostelec nad Černými lesy
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Krupé a Synči
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li

o cizince, průkazem o povolení

k pobytu.
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Upozorňujeme občany, že do žlutých nádob nepatří tento odpad:
• Bazény
• Krycí plachty z bazénů, či jiné zahradní plachty
Tento odpad rovněž odevzdejte při svozu nebezpečného a objemného odpadu
*****
Procházka lesem a sokolníci s dravci.
V neděli 28.8. se uskutečnila další akce pro děti. Účast vzhledem k počasí nebyla veliká, ale kdo se
zúčastnil, určitě nelitoval.
Na cestě lesem byly připraveny čtyři disciplíny. Děti musely poznat zvířátka ve sklenici, složit puzzle,
rozdělit zvířátka, co žijí/nežijí v lese a také je předvést. Za splnění dostaly odměny a vracely se na trať, kde
už čekal pan sokolník Ondřej Semecký se svými dravci (orlem, sokolem, kánětem a sovami). Krátce nám
povyprávěl o historii sokolnictví a životě ptáků. Sokol Ruda nám názorně předvedl, jak loví svou kořist
"zajíce Pepu". Do ukázky přeletů se zapojil každý kdo chtěl - malý i velcí.
Na závěr proběhlo focení s výrem velkým, sovou pálenou nebo puštíkem obecným.
Děkuji všem, co přišli a odpoledne si užili stejně tak, jako my.
Velké poděkování za sponzorský dar patří firmě PODLAHÁŘSTVÍ HAVLIK s.r.o. a pomocníkům s
organizací celé akce.
Závěrem bych všechny ráda pozvala na DRAKIÁDU
v Třešňovce 28.9.2022 od 14:00 u altánku.
Pití je zajištěno, svačinku si vemte s sebou!
Na zahřátí a opékání špekáčků bude oheň.
Těšíme se na vás a všechny draky ve vzduchu :)
Lucie Dvořáková
*****
Sraz účastníků na zájezd do Krymlova je v sobotu ve 13:00
hodin na autobusové zastávce.
*****
Více informací ke všem akcím naleznete v aplikaci V OBRAZE nebo na webových stránkách obce Krupá.
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