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Vážení spoluobčané,
opět je mi milou povinností na konci roku k vám promluvit prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Uplynulý rok jsme prožili v podobném duchu jako ten minulý a asi se nemá smysl k němu vracet. Věřím,
že jste si alespoň splnili svá malá přání. Žijme s nadějí a vidinou lepších zítřků.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné prožití svátků vánočních, šťastný vstup do nového roku, sílu a
pevné zdraví.
Martin Mokroš, starosta
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2021
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a L. Svobodu.
2. ZO schválilo program zasedání se změnou.
3. ZO schválilo převod pozemku p.č. 454/2 (ochranné vodní pásmo) od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku obce Krupá.
4. ZO projednalo a schválilo cenu vodného pro rok 2022 ve stejné výši 50,15 Kč za m3 vč. DPH
jako v roce 2021 a navýšení nájemného za vodovodní řád od spol Energie AG Kolín ve výši
10.000,- Kč/ rok.
5. ZO schválilo plán inventur pro rok 2021
6. ZO schválilo rozpočet obce Krupá jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z let
minulých. Příjmy jsou ve výši 6.603.560,- Kč a výdaje ve výši 7.872.824,- Kč.
7. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu Obce Krupá na roky 2022- 2025.
8. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2021.
9. ZO schválilo smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni chůze a jízdy k poz.
parc.č. 494/67 k,ú Krupá pro J.L.,I.L.a K.Š.
10. ZO schválilo navýšení gratulačních příspěvků na částku 500,- Kč.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU 2021/2022
Úřední hodiny jsou od 23. 12. 2021- 2. 1. 2022 zrušeny.
V neodkladných záležitostech jsme vám samozřejmě k dispozici.

ODPADY
V letošním roce 2021 došlo ke změně zákona o odpadech a s tím
související změnou vyhlášek, které jsme na listopadovém zasedání
zastupitelstva obce schválili, aby v lednu 2022 mohly vstoupit v platnost.
Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce. Všichni byste se s touto
vyhláškou měli seznámit. Nejedná se v ní pouze o povinnost obce, ale jsou
v ní také stanoveny povinnosti vás občanů. Vzhledem k tomu, že zcela
měníme systém svozu odpadů, neměnili jsme prozatím pro rok 2022 výši
poplatku za odpady. K cenové úpravě by mělo dojít až po vyhodnocení
nového systému svozu, od kterého očekáváme snížení směsného
komunálního odpadu a naopak navýšení odpadu tříděného. Harmonogramy svozů již byly
distribuovány a jsou také k dostání na obecním úřadě. V pondělí 3. ledna proběhne první svoz
směsného komunálního odpadu r. 2022 a následující týden 10. ledna první svoz tříděného odpadu
z domácností (plast i papír). Po prvním svozu budeme vědět více. Komu by nádoby na tříděný odpad
kapacitně nestačily, obdrží na obecním úřadě pytle, do kterých můžou přebývající odpad ukládat.
Upozorňujeme ale, že dojde ke kontrole, zda je obsah ve vypůjčených nádobách na tříděný odpad
stlačen na minimum. Novinkou pro následující rok bude samolepka s vločkou na směsný komunální
odpad, která bude sezónní na zimní období pro domácnosti, které topí pevnými palivy. Více informací
obdržíte po zaplacení poplatku na obecním úřadě.
Dále připomínáme občanům, že u obecního úřadu mohou do kontejneru na textil odkládat použité
ošacení a lůžkoviny. Rovněž je zde umístěna nádoba na jedlý olej a tuky z domácností. Jedlý olej a
tuky můžete také i nadále odkládat na víko nádob (popelnic) při svozu směsného komunálního odpadu
či BIO odpadu. Opakování matka moudrosti, oleje a tuky musí být předávány v umělohmotných
nádobách se šroubovacím uzávěrem do objemu 2 litrů – NE VE SKLENĚNÝCH!
I nadále zůstává v provozu na obecním úřadě kontejner na drobný elektroodpad a baterie.
*****
POPLATKY NA ROK 2022
Platby místních poplatků můžete provádět od 1. 1. 2022 (ne dříve) bezhotovostně
na účet obce č. 9122151/0100, nebo v hotovosti do pokladny obce od pondělí 10.
1. 2022. Termín splatnosti je stanoven do 28. 2. 2022. Poplatek za odpady, jak bylo
již řečeno, zůstává stejný jako v loňském roce a to ve výši 750,- Kč/osobu či
rekreační objekt, za děti do 18-ti let se platí 500,- Kč.
Místní poplatek za psy je ve výši 70,- Kč za každého psa (osoby nad 65 let mají poplatek za prvního
psa 50,- Kč) každý další je za 70,- Kč.
*****
UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že je přísný zákaz odpalování petard, zapalování ohňostrojů a
další zábavné pyrotechniky na novém sportovním hřišti a v jeho okolí!
*****
KURZ ŘEZU OVOCNÝCH STROMŮ
29. ledna od 9:00 proběhne v obecním sále kurz citlivého řezu ovocných stromů pod taktovkou
Potulného sadaře Dominika Grohmanna. Přihlášku a více informací najdete na stránkách
www.potulnysadar.cz/nazivo/ Srdečně vás zvu a budu se těšit na viděnou.
Katka Antonová
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