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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.4.2015
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana J. Boumu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Krupá za r. 2014 společně se závěrečnou
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2014 - bez výhrad.
4. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku obce za r. 2014
5. ZO projednalo žádost Obce Kozojedy o finanční příspěvek na dítě docházející do MŠ Kozojedy a
schválilo peněžní dar ve výši 3000,- Kč
6. ZO projednalo změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o navýšení odměn členů zastupitelstev, ZO
odhlasovalo odměny neupravovat tzn. nenavyšovat
7. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 2.
8. ZO pověřilo starostu obce p. Martina Mokroše technickým provedením výběrového řízení na
položení asfaltového povrchu na návsi v Krupé.
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
VE STŘEDU 15. 4. 2015 OD 19 HODIN
*****
PŘIPOMÍNÁME: SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne již tuto sobotu 11.4.2015
Syneč: 14:35 -14:50 hod- náves
Krupá: 15:00 -15:15 hod- u autobusové zastávky
*****
OBECNÍ LESY
Vzhledem k množícím se dotazům k těžbě dřeva v obecním lese sdělujeme následující údaje:
Smlouva se ŠLP v Kostelci nad Černými lesy je uzavřena na základě Hospodářského a těžebního
plánu schváleného Středočeským krajem pro roky 2011-2020. Maximální celková výše těžby za
období 10-ti let je 4.000 mᶟ; tedy stejné množství jako v předchozím období 2001-2010. Údaje za r.
2015 nám ŠLP zašle v následujícím roce. Dle našich předběžných informací se jedná v roce 2015 o
těžbu v rozsahu max. do 2000 m3. Smlouva s ŠLP zároveň řeší úpravu a opravu lesních cest po
provedené těžbě, úklid pasek, oplocení, výsadbu a následnou péčí (vyžínání, prořez, atd.). Dosavadní
průběh těžby za jednotlivé roky v tabulce níže.
Rok
Výše těžby v mᶟ
Obnova lesa v ha
Výchovné zásahy do 40-ti let v ha
2011
187,2
4,09
0
2012
349,97
1,64
0
2013
42,69
0,32
0
2014
19,62
0,00
9,79
celkem
599,48
6,05
9,79

RYBÁŘI KRUPÁ
Vás srdečně zvou na již tradiční 11. rybářské závody,
které se budou konat 25.4.2015 od 7 hodin
v areálu Budník - u dolního rybníka. Startovné 200 Kč. Občerstvení zajištěno.
*****
Na sobotu 30.5 2015 od 14. hodin připravujeme pro všechny děti tradiční dětský den u rybníka. H.K.
*****
V sobotu 28.3.2015 se konal u nás v Krupé dětský maškarní ples. Sešlo se asi třicet
dětí.Jaké bylo překvapení, když je při příchodu do sálu přivítal maskot RÍŠA.
Dětem i přítomným dospělým celé odpoledne hezky hrála kapela DUO-TANDEM
z Kostelce nad Č.lesy, kterou zajistil pan Splavec. Děti se vytancovaly, zasoutěžily
si a domů odcházely s velikonočním balíčkem sladkostí a plné zážitků, které pro ně
připravila, jako již každý rok, paní Marcela Svobodová s děvčaty. Bylo to prostě super
odpoledne.
Dáša Mor.
*****
Na dětském hřišti u bytovek byl instalován nový a pevnější plot. Kdo se bude
podílet na jeho ničení, dostane na zadek!!! Informujte, prosím, svá dítka…..
*****
MYSLIVCI PEČUJÍ O NAŠE OKOLÍ
Část katastru obce Krupá tvoří významný podíl uznané honitby Vitice, jejímž nájemcem je
Myslivecké sdružení Vitice. Zkušení členové tohoto mysliveckého sdružení vedou kroužek mladých
přátel přírody s názvem Říční vydry.
Dne 28. března se konala první jarní brigáda sdružení, na níž se účastnili i členové kroužku mladých
přátel přírody, kteří spolu s myslivci zaměřili spoji pozornost na bývalou skládku v Synči.
Všem zúčastněným patří poděkování za úsilí, s nímž se podařilo posbíraným odpadem naplnit
přistavený kontejner, který operativně pro tuto akci zajistil starosta OÚ Krupá pan Mokroš.
Věříme, že společným úsilím se lépe podaří zabránit hyzdění našeho okolí odhozeným
odpadem. Odměnou všem pak bude pohled na čistou krajinu, v níž, jak věříme, budou i lepší
podmínky pro život zvěře.
LN, jednatel MS Vitice
*****
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Motocrossový tým MX -Krupá Vás srdečně zve na pálení čarodějnic, které se
koná na trati ve čtvrtek 30.4.2015. Občertvení zajištěno, hudba také, tak už jen
to počasí, aby se povedlo!!!
*****
VÝROČÍ DUBEN
Novák Jaroslav
85 let
Onderková Jarmila
60 let
Votavová Augustína
83 let
Svobodová Jaroslava 87 let
Dodatečně posíláme gratulaci také paní Vlastě Sekáčové ke krásnému
jubileu 90 let, které oslavila koncem března.
Všem srdečně gratulujeme!

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové
požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti
ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních,
která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti
výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství
elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021
už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu
odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený
sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní
plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez
nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místo zpětného
odběru, už také nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory,
pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto
věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo
elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného
odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než
2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních
systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst
zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za
účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou
poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného
odběru. Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde
mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých
systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 se stane
pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na výrobce a
zpracovatele.

