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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24. 7. 2019
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Bc. D. Miňovskou a paní M. Burešovou
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo proplacení faktur za práce při havárii vodovodu na dolní Krupé v celkové výši 207.278,- Kč
4. ZO schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/03 s firmou Krup M&G s.r.o.- rekonstrukce místních
komunikací na poz. č. 70/8 a 543/2 – zaměření skutečného stavu
5. ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu 2017-2020 ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 390.000,- Kč
6. ZO schválilo práce na terénních úpravách u dětského hřiště firmou Krup M&G s.r.o. ve výši 113.753,- Kč
7. ZO schválilo znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce Krupá na
vybudování DČOV a dotaci ve výši 30.000,- Kč poskytuje těmto číslům popisným: 53, 89, 67,26, 95 a č.e.05
8. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2019
9. ZO schválilo spolupráci s JDH Kostelec nad Černými lesy a pověřilo starostu obce Martina Mokroše,
jednáním a podpisem smlouvy s Městem Kostelec nad Černými lesy o zabezpečení požární ochrany
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 4. 9. 2019
1.ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana Ing. M. Baštáře
2.ZO schválilo program zasedání se změnou a to:
• schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/02 na Rekonstrukci sportovního hřiště u bytovek
(prodloužení termínu dokončení)
• schválení DPP - zastupitel J. Bouma
3. ZO schválilo poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce Krupá na vybudování DČOV č.p. 127
4. ZO schválilo opravu plotu, dodávku a přípravu pro pokládku zámkové dlažby firmou Krup M&G s.r.o.
(oprava plotu 31.488,50 Kč, zámková dlažba a příprava 59.035,08 Kč)
5. ZO schválilo uhrazení faktury za zemní práce při havárii vodovodu - druhá větev. Práce provedla firma
Krup M&G s.r.o. za částku 27.583,50 Kč
6. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019
7. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2019/02 na Rekonstrukci sportovního hřiště u bytovek –
z důvodu nedodání finálního povrchu výrobcem ve smluveném termínu - prodloužení termínu dokončení
8. ZO schválilo DPP pro J. Boumu ve výši 5.400,- Kč - pokládka zámkové dlažby
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROBĚHNE VE STŘEDU 2. 10. 2019 OD 19:00 HODIN
*****
INFORMACE PRO ODBĚRATELE VODY
V rámci systematické kontroly jakosti pitné vody byla zjištěna koncentrace dusičnanů v pitné vodě ve
vodovodní síti v Krupé kolísající v rozmezí 60-80 mg/l. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004
Sb., v platném znění, stanovuje nejvyšší meznou hodnotu pro ukazatel dusičnany 50 mg/l.
Nejpravděpodobnější příčinou změny jakosti jímané vody je dlouhodobý srážkový deficit, v jehož důsledku
nedochází k doplňování a ředění zásob podzemní vody a je ovlivněn i její chemismus.
Na Úpravně vody Krupá je nutné provést zásadní opatření v technologickém procesu úpravy vody. Tato
opatření si vyžádají určitý čas testování. Vodos Kolín požádal proto místně příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje – územní pracoviště Kolín, o dočasné stanovení
mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany do 30. 11. 2019.
Po dobu této výjimky zajistí Vodos s.r.o. pro děti do 3 let věku a těhotné ženy náhradní zásobování
kvalitní pitnou vodou (pro pitné účely a přípravu stravy) dovozem balené pitné vody. Pro ostatní
odběratele nepředstavuje konzumace této vody významné zdravotní riziko.
Případní zájemci o balenou vodu si ji budou moci vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě po
předchozí objednávce na tel.ou :321 697 116, případně emailem na ou@krupa-obec.cz.

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
obec Krupá dne 1. 10. 2019 od 7:30-17:30 hodin
1166806 , 958894 , 9 , 1 , 10 , 104 , 105 , 106 , 107 , 109 , 11 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117
, 118 , 120, 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 130 , 133 , 135 , 136 , 14 , 140 , 142 , 15 , 150 , 16
, 17 , 18 , 19 , 2 , 20, , 21,, 23 , 26 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 4 , 5 , 58 , 6 , 61 , 63 , 68
, 7 , 74 , 77 , 8 , 80 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 9 , 96 , 97 , 98 , 99 , E7 , parc.č. 497/1 , parc.č. 520/11 , parc.č.
520/12 , parc.č. 520/18 , parc.č. 520/19 , parc.č. 520/5 , parc.č. 523/6 , parc.č. 591/1 , parc.č. 591/2 , parc.č. 72/1 , parc.č. 85/4

Toto je informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie, kterou obec dostane s předstihem.
V případě neplánovaného přerušení dodávky el. energie použijte přímo bezplatnou kontaktní linku
ČEZ pro poruchy a technické požadavky- tel.: 800 850 860, kde Vám sdělí, z jakého důvodu byla dodávka
elektrické energie přerušena, případně časové rozmezí, kdy bude porucha odstraněna. Pro tyto potřeby lze
také využít internetové stránky v mobilu www.bezstavy.cz , kde jsou tyto odstávky monitorovány.
*****
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD
svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 26.
října. Časy a informace o tom, jaké druhy odpadu je
možné předat uvedeme v dalším vydání zpravodaje.
Velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek budou přistaveny dle
počasí a opadu listí. Informace bude vyhlášena rozhlasem a
vyvěšena na úřední desce.
*****
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků proběhlo letos první zářiovou neděli na obecním úřadě. Přivítali jsme dva nové občánky
Nikolku a Teodorka a třem prvňáčkům Barunce, Klárce a Matyáškovi jsme popřáli šťastný vstup do školy.
*****
DÝŇOVÁNÍ
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na DÝŇOVÁNÍ, které se bude konat
v sobotu 19. října od 14:00 hodin na sále místní hospody. Z důvodu nákupu
potřebného množství dýní, hlaste své děti telefonicky nebo emailem do pátku
11.10. na obecním úřadě. S sebou lžíci, nožík a dobrou náladu.
Rovněž v tuto sobotu se od 17:00 hodin uskuteční lampionový průvod. Start
bude u sálu a průvod bude ukončen u rybníka v Budníku opékáním špekáčků.
(Lampiony s sebou!)
*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Moravcová Dagmar
Novotná Jana
Kostrubaničová Ludmila
Švengr Jiří
Kaše František
Hozmanová Danuše
Gratulujeme a přejeme především hodně zdraví!

*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárek k narozeninám. Manželům Miňovským děkuji za milou
návštěvu a dárek od rybářského spolku. Vlachovský
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