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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 9. 2016
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. Dagmar Miňovskou a pana Ing. Miroslava Baštáře.
ZO schválilo program zasedání.
ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 5.
ZO schválilo Dodatek č.5/2016 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství se spol. Nykos a.s.
(+ 2 ks šedé zvony na kov).
5. ZO schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy, kterou zaslalo město Český Brod k zajištění povinné školní
docházky a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
6. Starosta obce informoval zastupitele a přítomné občany o proběhlé schůzce se zástupcem spol. Project
ISA spol. s.r.o., která se týkala možností řešení likvidace odpadních vod v obci Krupá a nových
dotačních titulech v oblasti likvidace odpadních vod. Zastupitelé pověřili starostu obce, aby informoval
občany o těchto možnostech a monitoroval zájem veřejnosti.
1.
2.
3.
4.

*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE DNE 5. 10. 2016
*****
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Krupá podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
 v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu,
Krupá č.p. 100; 281 63 Kostelec nad Černými lesy pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
Krupé a Synči.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.

*****
TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Připomínáme občanům, kteří ještě neobdrželi nebo si nevyzvedli tašky na tříděný
odpad, že jsou k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadě.

*****
DECENTRÁLNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD V OBCI KRUPÁ VIZ BOD Č. 6 ZO
Na konci února 2016 byla vypsána Státním fondem životního prostředí, dále jen SFŽP, v rámci Národního
programu Životní prostředí Výzva č. 3/2016 s podporou udržitelného a efektivního hospodaření s vodou v
obcích. Předmět podpory bylo mimo jiné „Využití srážkových vod a čištění OV na území obce včetně
udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na
jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.“ Výše podpory byla v rámci této výzvy stanovena částkou
max. 5 mil. Kč na obec a max. míra podpory byla 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Předpokládá se vypsání dalších výzev v průběhu dalších let. Možností pro obec Krupá je navržení
decentrálního systému s domovními čistírnami odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, které budou
zahrnovat i akumulační nádrž pro následné využití užitkové vody pro závlahu zeleně, popř. využití v
domácnosti. Přebytky užitkové vody budou odváděny do stávající dešťové kanalizace, která bude
rekolaudována na kanalizaci jednotnou.
Vzhledem k výši podpory ale nebude možné vyřešit všechny nemovitosti v obci Krupá najednou. Z
těchto důvodů budou muset být vytipovány nemovitosti dle zájmu jejich vlastníků vč. jednoznačných
kritérií pro jejich následný výběr, např. dle počtu trvale nahlášených obyvatel apod.
Nyní je na vlastnících jednotlivých nemovitostí v obci Krupá, zda bude zájem o navržený systém
řešení odpadních vod, či má obec Krupá ponechat odpovědnost za řešení odpadních vod pouze na
nich.
Více o možnostech odkanalizování obce Krupá a podrobnější informace k decentrální možnosti řešení
odpadních vod naleznete na webových stránkách naší obce!
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI, KONTAKTUJTE OBECNÍ ÚŘAD DO KONCE ŘÍJNA A VZHLEDEM
K ZÁJMU BUDEME VOLIT DALŠÍ POSTUP.
*****
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední prázdninovou sobotu dopoledne jsme tradičně vítali nové občánky a
prvňáčky. Vzhledem k narození sedmi miminek akce proběhla v sále místní
restaurace. Miminka opět přivítaly básničkou sudičky v podání paní Vlasty
Ševčíkové, Bláži Svobodové a Evy Svobodové. Patří jim velký dík za jejich
ochotu a čas, který nám věnovaly. Šikovní prvňáčci Verunka s Honzíkem
přednesli básničku a věřím, že kufřík se školními potřebami jim udělal radost.
Foto z naší malé slavnosti je na webových stránkách obce.
D. M.
*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Kubišta Martin
Kostrubaničová Ludmila
Burešová Eva
Srdečně gratulujeme!

50 let
84 let
70 let

Svozy odpadu v září a říjnu

VZPOMÍNÁME
Dne 15. 9. 2016 tomu bylo již 10 let,
kdy nás navždy opustil můj syn Petr
Třešňák. Stále vzpomínáme.
Jménem rodiny Karel Třešňák.
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