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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 2. 2022
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Krupá za rok 2021 bez výhrad
3. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku za rok 2021
4. ZO schválilo, že Obec Krupá bude součinná ve věci tzv. podezřelých zápisů budov (zpravidla se jedná o
budovy a pozemky, jejichž obvod zobrazený v katastrální mapě netvoří souvislý celek, popř. neodpovídá
skutečnému stavu) a budoucí zápis povede k uvedení do skutečného stavu. Jedná se především o
případný prodej částí pozemků v majetku obce. Náklady spojené s nápravou si bude hradit žadatel.
5. ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 ze Středočeského Fondu obnovy venkova
na pořízení elektronické úřední desky- kiosek 43¨
6. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
GDPR (navýšení částky o 100,- Kč/ měsíc)
7. ZO schválilo Dodatek č. 2/2022 firmy Nykos a.s. (přidání zvonu na kov)
8. ZO schválilo Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služeb – Nykos a.s.(vratka za papír/ t)
9. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2022. Zastupitelé vzali rovněž na vědomí změnu položky č. 1340
na položku č. 1345 a pověřili účetní obce změnou položky již ve schváleném rozpočtu obce Krupá na
rok 2022. Změnu čísla položky rozpočtové skladby přinesla novela vyhlášky Ministerstva financí
k 1. 1. 2022. Mění se číslo položky, ale částka na ní se nemění.
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE OZNÁMEN NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
POPLATKY
Splatnost místních poplatků je stanovena OZV do 28.2. Od pondělí 14. 3. 2022 by měly být všechny nádoby
určené ke svozu směsného komunálního odpadu opatřeny platnou známkou pro rok 2022 nebo označeny
Neoznačené nádoby nebudou vyvezeny. Připomínáme občanům, kteří mají poplatek uhrazený bankovním
převodem, aby si známku vyzvedli s předstihem.
*****
UPOZORNĚNÍ- SVOZ POUŽITÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
Děkujeme, že využíváte nádobu na použitý jedlý olej z domácností u
obecního úřadu. Jedná se o velkou 240 litrovou černou popelnici, která
je označena nápisem jedlé oleje a tuky. Neustále se nám opakuje, že
nacházíme nádoby s olejem v malé neoznačené popelnici u obecního
úřadu, která slouží na směsný komunální odpad. Věnujte prosím
pozornost tomu, do které popelnice olej vkládáte a informujte
rodinné příslušníky např. děti! Dále připomínáme občanům možnost předat jedlé oleje a tuky při svozu
nádob z domácností (BIO, směsný komunální odpad). Postačuje, aby občan plnou PET lahev s jedlým olejem
položil na nádobu SKO nebo BIOodpadu.
*****
ČEZ – (NE) PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA EL. ENERGIE
v úterý 1. 3. 2022 jste někteří z vás byli dotčeni odstávkou elektriky (cca 22:00), o které jsme bohužel nebyli
informováni. Přes naši obec projížděl konvoj nadměrného nákladu. Na základě námi vyžádaných a dostupných
informací mají následovat další čtyři přejezdy: tento pátek 4. března 2022 a pak 8., 11., a 15 března (informace
je pouze informatívní), vždy v pozdních večerních hodinách. V případě, že se termíny změní, prosím vnímejte
vypnutí elektriky jako momentální cílený zásah pro bezpečný přejezd nadměrného nákladu.
Děkuji za pochopení, M. Mokroš.

KOLEDA V OBCI KRUPÁ
V období Tříkrálových sbírek se naše děvčata Karolína, Kristýna a Nela vydaly po naší obci, aby podpořily
dobrou věc. Děkujeme tímto děvčatům i dobrovolným dárcům z obce Krupá, kteří ve sbírce přispěli a dívky
následně za pomoci rodičů předaly částku 8 700,-Kč Domácímu hospici Nablízku, z.ú. v Lysé nad Labem.
Děkovný dopis paní ředitelky najdete v aktualitách na našich webových stránkách.
*****
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Dne 19. 3. 2022 se bude na sále místní hospody konat maškarní odpoledne pro děti. Čas bude upřesněn.
Děkujeme tímto paní R. Stehlinové za finanční příspěvek na dětské akce.
Dále děkujeme za sladkosti pro děti.
*****
TŘEŠŇOVKA
Vážení Krupáci,
jaro klepe na dveře a my vás srdečně zveme na první letošní brigádu do Třešňovky. Navážeme na naše úsilí
z podzimu a budeme dále pokračovat v obnově sadu. Hodit se budou křovinořezy, hrábě, pákové nůžky, vidle
či motorové pily. Pokud jste vlastníkem některého z těchto nástrojů, vemte ho prosím s sebou 😊. Sejdeme se
v sobotu 12. března v 9:00 v sadu (za Krupou u cesty na Chotýš). Menší občerstvení (pití, špekáčky) je díky
obecnímu úřadu opět zajištěno. Pojďte s námi vytvořit místo pro setkávání a procházky a zároveň smysluplně
pomoci přírodě. Budeme moc rádi nejen za pracanty, ale i za další návštěvníky. Prosíme o potvrzení vaší
účasti do SMS na číslo 604606397 nebo na email katka.antonova@seznam.cz. Do diářů si již můžete
poznamenat i termín našeho dalšího setkání, které proběhne v sobotu 9. dubna. Na viděnou v sadu 😊.
Více o našich aktivitách se dozvíte na www.facebook.com/ptaci.udoli
Za spolek Ptačí rezervace Krupá Kačka, Jarka a Michal
Na konci ledna se v Krupé uskutečnil kurz citlivého řezu stromů pod vedením extenzivního sadaře Dominika
Grohmanna. Kurz byl vyprodán a v obecním sále se tak sešlo téměř 30 účastníků. Po teorii následovala i
praktická ukázka řezu v obecní aleji za "mrchovinou". Kurz měl za cíl naučit účastníky základům výsadby,
zapěstovat korunky u mladých stromků, porozumět principům řezu dospělých a starých stromů a mnoho
dalšího. To vše proto, aby stromy měly co největší šanci na dlouhý a plodný život. Pro ně samotné i pro naši
potěchu či užitek.
Dominik se již třetím rokem stará i o řez stromků v naší obecní aleji, u kterých bohužel po komunitní výsadbě
v roce 2011 neproběhl včas tzv. výchovný řez pro zapěstování stabilních korunek. To se snažíme napravit, ale
ještě nějaký čas nám to jistě zabere. Proto na některých stromkách stále můžete spatřit tzv. Záhnovy řezy,
které přispějí k zesílení hlavního kmene, ale později budou odstraněny. Jelikož jsou stromy u pole, musíme
myslet na těžkou techniku, která jezdí okolo a bohužel dává stromkům pěkně zabrat. Proto zakládáme korunky
v takové výšce, aby stromy v budoucnosti byly těžkými stroji ohroženy co možná nejméně. Řezem však péče o
stromy nekončí. Mulčování, zalévání, úpravy ochran proti okusu a mnoho dalších věcí je zapotřebí po celý
rok. Moc děkuju Oldovi, Ondrovi, Lukášovi, Jožovi a dalším za jejich pomoc. Další pomocné ruce jsou více
než vítány 😊.
Kačka Antonová
*****

VÝROČÍ KRUPÁ
Dříve bylo zvykem v našem zpravodaji uvádět jubilea občanů. Vzhledem k tomu, že zpravodaj nebyl a není
vydáván pravidelně, tuto rubriku jsme z těchto důvodů ve zpravodaji vynechali. Z pandemických důvodů jsme
také v minulosti omezili i naše osobní setkávání s jubilanty. Děkujeme všem za pochopení.
PODĚKOVÁNÍ
V prosinci r. 2021 oslavil 80. narozeniny náš tatínek pan František Bucký. Děkujeme obecnímu
úřadu za přání a návštěvu, která ho moc potěšila.
Dcery Ilona a Věra
VZPOMÍNKA
Dne 3.2.2022 uplynul 1 rok, co nás opustila naše maminka paní Jaroslava Bucká. Stále na ni s láskou
vzpomínáme .
Dcery Ilona a Věra
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