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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2021
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Krupá za rok 2020 bez výhrad. Součástí
Závěrečného účtu obce Krupá je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 ze dne
20. 4. 2021.
4. ZO schválilo v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. Řádnou účetní závěrku za rok 2020
5. ZO schválilo úhradu výměny řídícího ventilu pro technologický komplet úpravny vody (snížení
obsahu dusičnanů)
6. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021
7. ZO schválilo příspěvek na vybudování DČOV pro čp. 59, a pro čp. 86
8. ZO schválilo Pachtovní smlouvu na pronájem pozemku č.362/8 za 1,- Kč za účelem pastvy skotu.
Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektron. podobě od 28. 4. 2021- 14. 5. 2021
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 6. 2021
1.
2.
3.
4.

ZO schválilo ověřovateli zápisu pana J. Boumu a pana R. Růžičku
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo koupi nemovitosti čp.78 za odhadní cenu
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021

PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE OZNÁMEN NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
PŘÍSPĚVKY OBCI ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ OD EKOKOMU
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
příspěvek
celkem

2014
8.388,50
10.644,00
11.971,00
12.590,00
43.413,50

2015
13.415,50
16.436,00
19.781,50
18.428,50
68.061,50

2016
18.714,50
19.111,50
19.153,00
16.992,50
73.971,50

2017
2018
17.743,50 21.219,00
19.864,50 27.709,00
23.538,50 36.488,00
19.538,50 32.980,00
80.685,00 118.396,00

2019
33.602,00
44.321,50
41.988,50
40.807,50
160.719,50

2020
24.948,00
44.867,50
46.376,50
44.726,50
160.918,50

V průběžném pořadí (za 3. čtvrtletí) soutěže My třídíme nejlépe je obec Krupá na předních příčkách,
daleko před obcemi se stejným počtem obyvatel (do 500) jako jsou např. Kšely, Přistoupim,
Přehvozdí, Konojedy a Nučice. http://www.mytridimenejlepe.cz/#poradi . Děkujeme, že třídíte!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PRVŇÁČKŮ
Slavnostní vítání občánků a prvňáčků proběhne letos na obecním úřadě o posledním
srpnovém víkendu. Termín bude upřesněn během prázdnin.

*****
BRIGÁDA RYBÁŘŮ
Rybáři oznamují, že tuto sobotu 3. července proběhne od 8 - 11 hodin brigáda u
dolního rybníku. Občerstvení pro pracující rybáře i nerybáře zajištěno ☺.
*****
KAM ZA KULTUROU
Zábavné odpoledne s hudebním programem pro děti a dospělé JEVANOHRANÍ se koná
10. 7. 2021 od 14:00 hodin na parkovišti v Jevanech. Více plakát na vývěsce.
*****
Milí občané Podlipanska,
MAS Podlipansko, o.p.s. dostala díky podpoře z Norských fondů, konkrétně
programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, možnost zpracovat
pro své území "Adaptační strategii přizpůsobení se změnám klimatu". Jsme
za to velmi rádi, protože také obce v území Podlipanska jsou v poslední dekádě
stále více negativně ovlivňovány měnícím se podnebím. Všichni pociťujeme
nezvykle horká léta, mírné zimy, dlouhá období sucha nebo naopak přívalové
deště způsobující bleskové povodně. Naše krajina je vůči těmto jevům stále
zranitelnější. Cílem projektu je vypracování strategie, které navrhne kroky k
přizpůsobení území Podlipanska na měnící se klimatické podmínky a zabrání zhoršení situace, které
může vést v důsledku k celkové degradaci území až k jeho vylidnění. Snahou je navrhnout taková
opatření, která zlepší stav krajiny Podlipanska nejen z pohledu vodního režimu, místní bioty či
hospodaření s půdou, ale která povedou také k podpoře obytnosti krajiny tak, aby byla krásnější na
pohled a příjemnější pro život.
Zpracování strategie se ujal tým odborníků pod vedením krajinářské architektky Ing. Kláry Salzmann
PhD. Rádi bychom touto cestou zapojili do procesu tvorby strategie také vás, místní občany. Zajímá
nás, nejen jaké negativní změny v souvislosti s měnícím se klimatem v místě, kde žijete, vnímáte vy
osobně, ale také, jak byste krajinu svého bydliště charakterizovali a jaký k ní máte vztah. Připravili
jsme si pro vás tento anonymní dotazník, o jehož vyplnění vás tímto chceme požádat. Otázky, jejichž
zodpovězení vám zabere přibližně 20 minut, je možné vyplnit do 10.července 2021 na online adrese:
https://www.survio.com/survey/d/podlipansko.
O dalším vývoji práce na strategii se můžete dozvědět na stránkách MAS Podlipansko:
https://podlipansko.cz/nase-projekty
Věříme, že vám krajina Podlipanska není lhostejná a předem velmi děkujeme za váš čas a poskytnuté
odpovědi.
MAS Podlipansko
*****

Přejeme pěkné prázdniny, pohodovou dovolenou
a šťastné návraty.

KRUPSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Krupá pod evidenčním číslem MK ČR E 10633

