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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 6. 2020
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní M. Burešovou a paní Bc. D. Miňovskou
2. ZO schválilo program zasedání se změnou, přidáním 2 bodů
• Žádost pana J. K. o povolení vybudování příjezdové komunikace k poz. č. 59/2 na vlastní
náklady
• Schválení příspěvku obce Krupá na vybudování DČOV pro čp. 37
3. ZO schválilo Závěrečný účet obce Krupá za rok 2019 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu obce
Krupá je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 ze dne 2.3.2020.
4. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku za rok 2019
5. ZO schválilo investiční příspěvek Obce Krupá na vybudování DČOV pro čp. 40, čp. 69, čp. 94, čp.
105, čp. 118, čp. 145
6. ZO schválilo Dodatek č.1 k pachtovní smlouvě se spol. Týnice s.r.o, navyšení na částku 3500 Kč/
hektar, na celkem 3104,- Kč.
7. ZO schválilo Dodatek č. 2/2020 se spol. Nykos a.s.- navýšení počtu 1100 l nádob na BIOodpad (+1
ks),
8. ZO schválilo úhradu faktury spol. Swetelsky stavebni s.r.o. za položení nového asfaltového povrchu
na dolní Krupé po opravě vodovodu ve výši 134.589,62 Kč vč. DPH.
9. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-6020358/VB/2 Krupá pro
parc.č. 497/1 k.ú. Krupá pro ČEZ Distribuce a.s.– napájení pro Vodafone.
10. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-6023452/001 par.č. 134/37
550, 552 k.ú. Krupá pro ČEZ Distribuce a.s. – Syneč (posílení pro nové stavební parcely)
11. ZO schválilo Rozpočtové opatření č.2/2020
12. ZO schválilo žádost pana J. K. o povolení vybudování příjezdové komunikace na vlastní náklady
z důvodu dělení pozemku k poz. č. 59/2
13. ZO schválilo příspěvek obce Krupá na vybudování DČOV pro čp.37
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT DNE 2. 9. 2020
*****
VÝROČÍ KVĚTEN
Čuchalová Vladislava
Dlouhá Jaroslava
Lachmanová Jana
VÝROČÍ ČERVEN
Pavlová Jaroslava
VÝROČÍ ČERVENEC
Svobodová Zdeňka
Šimáně Jaroslav
Máchová Ivana
Martinek František

VÝROČÍ SRPEN
Maurerová Marie
Štamberská Marie
Vlachovský Vladislav
Jirout Jaroslav
Štamberský Karel
Baštářová Eva
Preusler Rudolf

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLETY DO NEDALEKÉHO OKOLÍ
ZÁMEK RADIM
V sobotu 27. června proběhnou od 19, 20, 21 a 22 na zámku v Radimi oblíbené noční prohlídky zámku.
Potkáte při nich svérázné obyvatele zámku v dobovém oblečení při jejich činnostech v kuchyni, zbrojnici i
hudebním a tanečním sále. Rezervace míst doporučena. Tel.:608 413 228.https://zamek-radim.cz/
*****
ŘEMESLNÉ POHÁDKOVÉ LÉTO VE SKANZENU V KOUŘIMI
O prázdninových sobotách ve skanzenu v Kouřimi předvedou návštěvníkům šest různých povolání našich
předků. Většinu z nich si budou moci i vyzkoušet. Nejen pro nejmenší se budou číst pohádky o vybraných
řemeslech. Program probíhá vždy od 10 do 18 hodin.
4. 7. Hravá sobota - představení a dílna výroby dřevěných hraček s Otakarem Fraňkem
11. 7. Medová sobota - povídání o včelách a včelařství
25. 7. Modrobílá sobota - dílna výroby modrotiskových ubrusů a tašek
1. 8. Vlněná sobota- vše o zpracování vlny s Ivou Válkovou
8. 8. Lněná sobota- ukázka zpracování, spřádání a tkaní lnu s Lenkou a Janem Limovými
15. 8. Sobota na skle malovaná- Jiří Honiss - podmalba na skle
http://www.skanzenkourim.cz/
*****
ZÁMEK LOUČEŇ
prohlídky zámku a labirintárium- dvanáct zahradních labyrintů a bludišť na jednom místě, v zeleni
historického anglického parku
LÉTO S ROBINEM HOODEM 1. - 29.srpna 2020 vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu od 10:00 do cca
17:00 hod. Na zámku Loučeň můžete letos v srpnu potkat Robina Hooda a jeho družinu, krásnou Lady Marion,
zlého šerifa z Nottinghamu a spoustu dalších postav. Již 1. srpna se usadí družina Robina v zámeckém parku,
který se rázem promění na Sherwood a vtáhne vás do dávné doby legend a středověku. Robin Hood a jeho
zbojníci se vzepřou zlému šerifovi. V zámeckém parku budou verbovat nové rytíře, cvičit je v lukostřelbě a
turnajovém umění, zkoušet jim zbroj a zbraně, zhlédnete práci kováře. Také na vás čeká rytířský turnaj a
scénky s dobrodružstvími Robina a jeho druhů a dětské putování. https://www.zamekloucen.cz/
*****
KERSKO
Křest knihy Slavnosti sněženek /Bronislav Kuba se koná dne 27.června 2020 od 14:00 hodin v lesní zahradě.
*****
ŠEMBERSKÉ STEZKY - PŘÍRODNÍ CENTUM PRO CYKLISTY I BĚŽCE
Stezky se nachází asi 3 km od Českého Brodu, za obcí Tuchoraz. Pro cyklisty je zde budován tzv. singltrek
– jednosměrná cesta s přírodním povrchem v mírném svahu, která mění směr i sklon a spolu s klopenými
zatáčkami se stává zábavou pro všechny. Díky různé náročnosti stezek si zajezdí jak rodiny s dětmi, tak i
zkušení bajkeři. Letos se otevřela první fáze projektu, tedy 3 sjezdové stezky různé náročnosti a jedna
stoupací stezka, v celkové délce 4-5 km. https://www.semberskestezky.cz/.
*****
KNIHOBUDKA
Naše obec byla zařazena do fáze rušení Veřejných telefonních automatů z rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu. Provozovatel O2 nám nabídnul odkoupení telefonní kabiny na návsi za 1.200 Kč
vč. DPH. Z převzatého nápadu jsme jí předělali na tzv. Knihobudku. Podle dosavadních ohlasů bylo toto
využití šťastné a přínosné. Ať slouží pro dobro věci.
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