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BŘEZEN 2017

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 3. 2017
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní M. Burešovou a pana R. Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním 3. bodů
 Žádost Nadačního fondu pro odložené děti- finanční dar BABYBOX -Kolín
 Rozšíření bodu č.7 o schválení nové aktualizované směrnice o zadávání zakázek malého
rozsahu
 Na vědomí- novela vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
účinné od 1. 1. 2017
3. ZO projednalo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Krupá- bez výhrad (nebyly zjištěny chyby a
nedostatky)
4. ZO vzalo na vědomí zprávu o proběhlém auditu k dotaci na rekonstrukci OÚ ze Středočeského kraje
(závěr ještě nebyl zpracován, nebyla zjištěna žádná pochybení)
5. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1 r. 2017.
6. ZO schválilo příspěvek MAS Podlipansko ve výši 7.845,- Kč
7. ZO schválilo směrnici č.1/2017 o Zadávání zakázek malého rozsahu (aktualizace zákona č.
134/2016 Sb.) a pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:
Kompletní opravu místní komunikace včetně nového asfaltového povrchu a opravy dešťových
vpustí v obci Krupá (bylo zveřejněno na web. stránkách obce a elektron. úřední desce). Starosta
obce osloví minimálně 3 dodavatele pro tuto akci.
8. ZO schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na BABYBOX pro odložené děti.
9. ZO vzalo na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2017. Záznam o změně bude zveřejněn na úřední desce obce.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 5. 4. 2017 OD 19:00 HODIN
Velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek budou v obci přistaveny
již tento víkend tj. 17. - 19. 3. 2017.
V obci byly opět rozmístěny kontejnery 1100 l na BIOodpad.
První svoz BIO nádob z domácností proběhne 27. 3. 2017
a pak bude následovat opět 14ti denní svoz. Liché týdny BIO a sudé týdny komunální odpad.

*****
ASEKOL
Připomínáme občanům, že v budově obecního úřadu je umístěn kontejner na drobné vysloužilé
elektronické spotřebiče a baterie, které zde můžete během roku odkládat (mobily, klávesnice,
rychlovarné konvice, toustovače apod.).Pravidelný svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
proběhne letos až v měsíci květnu. Termín bude včas oznámen.
OLEJE
Dále připomínáme občanům, že byla u obecního úřadu přistavena sběrná nádoba na oleje z domácností.
Použité oleje a tuky můžete vkládat v plastových lahvích či kanistrech. Upozorňujeme, že do této nádoby
v žádném případě nepatří motorové oleje! Ty odevzdejte při svozu nebezpečného odpadu.

RYBÁŘI KRUPÁ
25. února proběhl již XI. ples místních rybářů. Nejen k tanci nám hrála oblíbená kapela 4G z
Kutné Hory. I přes nevelkou účast věřím, že se ples vydařil. Na výherní lístky bylo možné
získat kromě již tradičních kaprů tentokrát i divoké prasátko či krásné rybičky v akváriu. Díky
všem, kteří rybáře přišli podpořit a pobavit se. XII. rybářský ples bude začátkem února 2018
a opět nám bude hrát kapela 4G.
Připomínám všem rybářům, aby neprodleně odevzdali své rybářské lístky, pokud tak již neučinili!!!
Schůze rybářů Krupá se uskuteční v sobotu 8. dubna od 14:00 v Budníku.
Tradiční rybářské závody pak v sobotu 29. dubna.
Petrův zdar!
D.M.
*****
MDŽ V KRUPÉ
V sobotu 12. 3. se v sále místního pohostinství konala oslava MDŽ. Přípravy na tento večer ale
začaly mnohem dříve. Výběr kapely, zákusků, výzdoba sálu, nákup květin a vína, objednání chlebíčků,
zatopit a jak už to u podobných akcí bývá tak také doufat, že dorazíte! Ani tentokrát jste nezklamaly a
dorazily v hojném počtu. Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto večera podíleli a měli zásluhu na
tom, že jste se ,milé dámy všech věkových kategorií, snad dobře bavily. S naší kulturní referentkou
Dášou a s panem starostou se na Vás zase příští rok budeme těšit .
K.S
Video z této akce je již nyní ke shlédnutí na webových stránkách obce.
*****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Připomínáme všem princeznám, vílám, vodníkům, pirátům, kašpárkům apod., že maškarní
odpoledne bude již tuto sobotu 18.3. od 15:00 hodin.
Vážení, a možná přijde i kouzelník!!!!!!
*****
VÝROČÍ BŘEZEN
Kadeřábková Lenka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!
.
*****
PROGRAM KD SVĚT V ČESKÉM BRODĚ V DUBNU
8. 4. 2017 od 19:00 hodin - Dítě Bridget Jonesové
9. 4. 2017 od 15:00 hodin - Strašidla- rodinná komedie Zdeňka Trošky
12. 4. 2017 od 8:30 a 10:00 - Velikonoční čtyřlístek plný pohádek - Liduščino divadlo
18. 4. 2017 od 19:00 - Svatoušek - tragikomický monolog
24. 4. 2017 od 19:00 - Křeslo pro hosta - Zbigniew Czendlik
*****
K přechodu na LETNÍ ČAS 2017 dojde 26. března 2017 z 2:00 hod na 3:00 hod.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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