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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 9. 2017
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. D. Miňovskou a pana Richarda Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání se změnou - přidáním 1 bodu:
 Vyhlášení dotační výzvy v rámci MZe na odbahnění nebo výstavbu rybníků a malých vodních
nádrží
3. ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. knn- Syneč
p.č.134/7
4. ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ČEZ
Distribuce, a.s. knn - Krupá p. č. 86/9
5. ZO schválilo Výpověď dohody o partnerství č. 283/2011/OVV -Vybudování technologického centra ORP
Český Brod"- spisová služba
6. ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/05 ze dne 28.4.2017 na akci: Kompletní oprava
místní komunikace včetně nového asfaltového povrchu a opravy kanalizačních vpustí v obci Krupá,
který se týká doměření skutečné plochy opravované komunikace
7. ZO schválilo Úpravu rozpočtu č. 5
8. ZO pověřilo starostu obce získáním dalších informací k dotační výzvě MZe na odbahnění nebo výstavbu
rybníků a malých vodních nádrží
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE DNE 4. 10. 2017
*****
 Začátkem letních prázdnin probíhaly dokončovací práce na kompletní rekonstrukci komunikace
k lesu. Celkové náklady na tuto akci dosáhly částky 2.918.327,-Kč. Žádáme tímto občany o snížení
rychlosti jízdy na této komunikaci, v opačném případě přistoupíme k instalaci zpomalovacích
retardérů.
 V červenci proběhla oprava komunikace na dolní Krupé po havárii vody.
 V letních měsících se uskutečnila oprava přepadu (odtoku) dolního rybníka.
 V posledních dnech prázdnin byly namontovány a zprovozněny úsekové měřiče rychlosti, které obec
získala z dotačního projetu Středočeského kraje - Bezpečný středočeský kraj. Cena tohoto zařízení je
cca 2 mil. korun (bez spoluúčasti obce). Už nyní je vidět, že toto zařízení výrazně zklidnilo rychlost
dopravy průtahu naší obcí.
 V září byly opatřeny novým nátěrem hrací prvky a lavičky na dětském hřišti.
*****
SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE 28. 10. 2017
časy budou upřesněny v dalším vydání zpravodaje.
*****
ELEKTROMĚRY- SYNEČ
Společnost ČEZ oznamuje, že ve dnech 25. 9. - 29. 9. 2017 od ranních hodin bude probíhat odečet el.
energie v obci Syneč. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, umístěte cedulku s odečtem na dobře
viditelné místo, např. za okno.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ještě v době prázdnin jsme v neděli 20. srpna vítali nové občánky a prvňáčky. Miminkám přiřkly do vínku
naše sudičky Vlastička, Blaženka a Blanka, jako již tradičně, jen to dobré. Kulturní referentka Dáša
požádala rodiče miminek o zápis do naší pamětní knihy, předala malé dárky od obecního úřadu a mohlo se
přistoupit k pasování školáčků, kterým byl tentokrát Mareček Mučka- sice bez básničky, ale s hojnou účastí
rodinných příslušníků. Děkujeme všem, kteří se této naší malé slavnosti zúčastnili, a rodičům přejeme, ať
si toto krásné období s dětmi plnými doušky užívají!
*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Kostrubaničová Ludmila
Srdečně gratulujeme!

85 let

*****

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Již nyní nabízíme všem, kteří rádi tvoří a vyrábějí, předvánoční dílničku, ve které si mohou
vyrobit a následně domů odnést vánoční dekoraci technikou patchwork. Dílnička se bude
konat v sobotu 2. prosince od 14:00 hodin na OÚ (cca do 17.hodin). Vzhledem k určité
náročnosti je dílnička vhodná pro děti od 10ti let, mladší děti prosíme s doprovodem
dospělé osoby (maminka, babička). Z důvodu nákupu materiálu je nutné nahlášení zájemců
v předstihu, nejpozději do 15. října na obecním úřadě, telefonicky na tel.: 321 697 116
nebo emailem na ou@krupa-obec.cz.
*****

PODZIMNÍ PROGRAM KD SVĚT ČESKÝ BROD
1.10. - 31. 10. 2017 - Vernisáž výstavy- nahlédnutí nejenom do krajiny Východních Čech
6. 10. 2017 od 19:00 hod. - Jiří Kolbaba - fotograf na cestách- diashow a vyprávění
7. 10. 2017 od 19:00 hod. - Miluji tě modře- romantická komedie Česko, 2017, 90 min
8. 10. 2017 od 15:00 hod. - Úkryt v zoo životopisné drama – historický, válečný 2017, 127 min
9. 10. 2017 od 19:00 hod. - KŘESLO PRO HOSTA - Kateřina Neumannová
20. 10. 2017 od 19:00 hod. - Biostory - divadlo MALÉhRY
28. 10. 2017 od 16:00 hod. - Princové jsou na draka - muzikálová pohádka pro děti
8. 11. 2017 od 19:00 hod. - Sborovna - divadlo Pavla Trávníčka
11. 11. 2017 od 19:00 hod. - Padesát odstínů temnoty
12. 11. 2017 od 15:00 hod. - Pohádky pro Emu
16. 11. 2017 od 19:00 hod. - SEZNAMME SE aneb jak by to vypadalo, kdyby muži mluvili pravdukoncertní zábavná show spojená s autorskými písněmi a hereckými výstupy Jana Budaře
20. 11. 2017 od 19:00 hod. - KŘESLO PRO HOSTA - Matyáš Novák
25. 11. 2017 od 19:00 hod. - Commedia dell´arte - Spolek sešlých- divadelní představení pro děti i
dospělé. Tatiana Vilhelmová / Gabriela Štefanová, Michal Bumbálek / Michal Dalecký, Pavel Liška.
*****

O změně systému svozu budete informováni
v říjnovém zpravodaji.
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