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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s narušením hladiny spodní vody v obci Krty, provedením hlubinného vrtu, dochází k úniku
spodní vody a zároveň ke ztrátě vody ve studních. Je nutné monitorovat hladinu vody ve studních, zapisovat
si tento stav s datem a časem, aby bylo jasné, že ke ztrátě vody ve studni došlo v důsledku tohoto vrtu.
V tomto případě podejte informaci na OÚ Krty osobně na tel.:
Rambousek - 723 720 013
Rác - 776 571 506
Pokud se stane, že budete bez vody, kontaktujte zodpovědnou osobu p. Zavadila tel: 775 581 764.
Je povinen Vám vodu zajistit.
NEPODCEŇUJTE KONTROLU STUDNÍ, PRO PŘÍPAD BUDOUCÍ ŽALOBY
HROBOVÁ MÍSTA
Žádáme vlastníky hrobů, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu o pronájmu hrobového místa, aby se
dostavili na OÚ Krty v úřední hodiny k podpisu této smlouvy.
Zároveň je nutné uhradit poplatek za hrobové místo.
POVINNOST PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 (podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat
technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou
úředníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností požadovat doklad, zda je kotel v pořádku a je
provozován v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly a stavu provozu
kotle využít osoby, které byly proškoleny výrobcem kotle a jsou uvedeny v seznamu na stránkách
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=STČ
KONTEJNER NA SMĚSNÝ ODPAD
V pátek 11. 11. 2016 bude na náves přistaven kontejner na směsný odpad.
UPOZORŇUJEME, že do kontejneru nepatří, nebezpečný odpad a bioodpad.
PŮJČOVNÉ A POPLATKY
Obec Krty má možnost občanům za úplatu propůjčit nebo prodat:
Párty stan 6x3m –
250Kč/den
Lavice 6ti místná 30Kč/den
Várnice na teplé nápoje –
ZDARMA
Křovinořez 100Kč/den + pohonné hmoty + odpovědná osoba
Štěpkovač 500Kč/den + pohonné hmoty + odpovědná osoba
Štěpky 500Kč/kontejner, pro účastníky brigád 250Kč/kontejner
Sál pro místní občany
200Kč/den/akce + elektrická energie (sál se předává uklizený)
200Kč/den/akce + el. energie + 500Kč úklid (sál se předává neuklizený)
Sál pro cizí
150Kč/hodina + energie, bez otopu (sál se předává uklizený)
150Kč/hodina + energie, bez otopu + 500Kč úklid (sál se předává neuklizený)

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTEV
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krty č.2/2016 konané 14.6.2016 v pohostinství
Zastupitelstvo obce Krty v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích po projednání:

 schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
 schvaluje změněný program zasedání
 bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání č. 1/16
 schvaluje závěrečný účet obce Krty pro rok 2015 bez výhrad
 schvaluje účetní závěrku obce Krty pro rok 2015
 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje obcí a měst, uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace a vyhlášení výběrového řízení na výměnu oken a dveří na KD

 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na stromy a keře do Krt

 schvaluje nákup nových akumulačních kamen na OÚ Krty
 schvaluje nákup nového nábytku do zasedací místnosti
 schvaluje podepsání smluv o zřízení věcného břemene na zabezpečovací zařízení s ČD
 schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků
 schvaluje podmínky pro půjčování štěpkovače
 schvaluje ceny za prodej dřevních štěpek
 bere na vědomí zprávu z FV
 bere na vědomí zprávu z KV
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krty č.3/2016 konané 14.7.2016 v pohostinství
Zastupitelstvo obce Krty v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích po projednání:

 schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
 schvaluje program zasedání
 bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání č. 2/16
 schvaluje rozpočtové změny č.3

 schvaluje firmu Window Holding, a.s. Lázně Toušeň na výměnu oken a dveří na KD Krty v celkové
výši 269.433,12Kč

 schvaluje propachtování obecních pozemků panu Paradovskému Miroslavovi za 2350Kč za ha/rok
s tím, že pokud nedojde k podpisu pachtovní smlouvy, budou pozemky propachtovány s firmou
Farma Žďár a následně pak s firmou Botep plus s.r.o.

 schvaluje výrobu oplocení kolem bývalé truhlárny
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krty č.4/2016 konané 11.10.2016 v pohostinství
Zastupitelstvo obce Krty v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích po projednání:

 schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
 schvaluje program zasedání
 bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání č. 3/16
 schvaluje rozpočtové změny č.3
 schvaluje zpracování LHP s platností od 1.1. 2018 do 31.12. 2027 pro lesní majetek obce v digitální
formě firmou EKOLES – PROJEKT, Mládí 4034/15a, Jablonec nad Nisou a zároveň podpis smlouvy
s touto firmou

 souhlasí se zrušením Svazku měst a obcí Rakovnicka, IČ: 71190350
s likvidací.

 Schvaluje rozšíření veřejného osvětlení
 bere na vědomí zprávu z KV a bude se zprávami zabývat.
 bere na vědomí zprávu z FV
 schvaluje firmu Kout, zahradní a parkové úpravy, na dodání stromů a keřů do Krt pro účely
schválené dotace ze Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství.

LÉTO PLNÉ AKTIVIT
Hasičsko-nehasičské klání
Hned první sobota o letních prázdninách byla ve znamení dětí. SDH Krty ve spolupráci s obcí pro ně
připravili zábavné odpoledne plné her. Na své si přišli také dospělí, kteří ve čtyřčlenných družstvech změřili
své síly v netradičních hasičských disciplínách. Poděkování patří SDH Jesenice, kteří pro děti připravili
ukázku hasičské techniky, SHŠ Drahšperk za přípravu soutěží pro děti a panu Emilovi (kolotoče pod hrází,
pozn. redakce) za propůjčení skákacího hradu. V neposlední řadě patří poděkování naší hostinské, která
hasila žízeň všech přítomných.

(foto R. Jílková)

Volejbal turnaj v Blatně
V sobotu 9.7.2016 odjeli krtští chlapi hájit barvy obce
Krty na volejbalový turnaj do Blatna. Z celkového
počtu sedmi týmů se naši pánové umístili na krásném
druhém místě. Dalším zástupcem na tomto turnaji byla
i Alice se stánkem – děkujeme za propagaci Krtské
gastronomie.

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY
Velmi zdařilá akce se uskutečnila v sobotu 16.7.2016. Krtská náves ožila zvířátky a velkým počtem dětí,
které plnily na stanovištích jednotlivé úkoly za které dostávaly samolepky zvířátek na předem připravený
hrací plán. Největší atrakcí v cíli byla pro děti LEGO herna, ve které se velmi často objevovaly i zástupy
dospělých. Velké díky pořadatelům akce.

TRAKTORIÁDA
V sobotu 13.8.2016 uspořádal Chlapinec svoji již tradiční akci s názvem Traktoriáda. Nechyběly ani hry
pro děti.

(Foto ze stránek : www.chlapinec.cz)

(Foto ze stránek : www.chlapinec.cz)

(Foto ze stránek : www.chlapinec.cz)
KRTSKÁ PLÁCANÁ
Sobotní odpoledne 20.8.2016 patřilo další tradiční akci, která měla své šesté pokračování. Krtská plácaná je
již vyhlášený turnaj amatérských plácalů. Na návsi se letos sešlo celkem pět smíšených družstev, která na
hřišti sváděla urputné boje. Vítězství si z Krt poprvé odvezl veteránský klub Petasites z Kladna. Sportovní
odpoledne provázela dobrá nálada, pití a jídlo.
KRTHÁDKA
27.8.2016 měly v Krtském lese dostaveníčko pohádkové postavy.

KRTSKÁ STRAŠIDELNÁ CESTA
První říjnovou sobotu v podvečer se v Krtském lese proháněla strašidla. Největším překvapením pro
organizátory byla velmi početná účast návštěvníků. Po důkladném sečtení všech hracích kartiček se dospělo
k neuvěřitelnému číslu 220 dětí. V jeden okamžik to na návsi obce vypadalo jako na velkém mraveništi.
Opět jedna z velmi zdařilých akcí, poděkování patří organizátorům, strašidlům, pohostinství a všem
zúčastněným. Budeme se těšit na další podobné akce.

PODĚKOVÁNÍ
Na přelomu měsíce září a října proběhla výměna oken a dveří na KD Krty. OÚ tímto děkuje za trpělivost při
prováděné rekonstrukci.
HASIČSKÁ BRIGÁDA
V sobotu 15.10.2016, SDH uskutečnil brigádu na které se uklízelo dřevo a připravoval se sál na
Posvícenskou zábava.
Děkujeme „VŠEM“ za účast.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Tradiční akce SDH Krty, kterou je Posvícenská zábava, proběhla v sobotu 22. 10. 2016 na sále KD Krty.
K tanci a poslechu cca 60 lidem hrál pan Tříska s rodinou, všichni se skvěle bavili až do brzkých ranních
hodin.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
2.11. 2016
17.00 u obecního hřbitova
4.11. 2016
20.00
Termín bude upřesněn (listopad)
17.00
26.11.2016 13.00
27.11.2016 09.00
2.12.2016
20.00
5.12.2016
cca od 16.00
24.12.2016 21.00
31.12.2016 20.00

- Dušičkové setkání (hostinec) – společné rozsvícení svíček
- schůze SDH
- rozsvícení vánočního stromku
- turnaj v karetní hře LÓRA (hostinec)
- Brigáda - příprava dřeva (hostinec)
- schůze SDH
- Mikulášský průvod
- Vánoční zpívání v kostele
- Silvestrovské posezení

Případné náměty, připomínky, články, témata zasílejte na e-mail krty@obecni-urad.net nebo osobně v
termínu konání úředních hodin.

