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ČERVEN 2016

1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a paní Bc. D. Miňovskou
2. ZO schválilo program zasedání se změnou a to přidáním 1 bodu:
 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
3. ZO schválilo přijetí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 189.900,- Kč
4. ZO schválilo změnu systému svozu komunálních odpadů na kombinovaný sezónní svoz (svoz
bioodpadů z domácností ve 14ti denním cyklu).
5. ZO schválilo Dodatek č. 4/2016 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství spol. Nykos
a.s. v obci Krupá a Syneč.
6. ZO schválilo nepřijetí nabídky na odkup nemovitosti čp. 10 z důvodu nedostatku finančních
prostředků a případného dlouhodobého finančního zatížení obce.
*****
ZPRÁVY Z ÚŘADU
Obci Krupá byla na základě zpracované žádosti přidělena dotace ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst v rámci Programu obnovy venkova na rekonstrukci městských a obecních
úřadů ve výši 189.900,- Kč.
Obec Krupá nebyla úspěšná v žádosti o dotace na Opravu místních komunikací na MMR- žádost
byla zamítnuta. V letošním roce nebude realizována rekonstrukce dvou vytipovaných lokalit (u
dětského hřiště a odbočka u Drahoňovských). O dotaci se pokusíme zažádat v roce příštím.
Starosta obce obdržel informaci, že naše obec byla vybrána do projektu Bezpečný Středočeský
kraj (aplikace nových technologií řízení dopravy-průjezdové měřiče rychlosti – hrazeno
Středočeským krajem).
*****
O PŘÍŠTÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BUDETE INFORMOVÁNI NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****

INFORMACE O ZAVÁDĚNÉM SVOZU BIO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Od 1. června dochází k několika změnám v režimu vývozu odpadů v našich obcích. Nově zavádíme svoz
BIOodpadů přímo z domácností.
V lichých týdnech bude svážen BIOodpad a v sudých týdnech směsný komunální odpad (SKO).
Toto pondělí 6. 6. 2016 proběhne první svoz BIO odpadu – hnědá nádoba. Komunální odpad v tomto
týdnu nebude svážen!
Následující týden v pondělí 13. 6. bude svezen komunální odpad - plechová nebo černá plastová nádoba,
hnědá nádoba s BIOodpadem v tomto týdnu nebude svážena!

Svozy v měsíci červnu
6.6.2016 BIO (23 .týden)
13.6.2016 SKO (24. týden)
20.6.2016 BIO (25. týden)

Svozy v měsíci červenci
4.7.2016 BIO (27. týden)
11.7.2016 SKO (28. týden)
18.7.2016 BIO (29.t ýden)

27.6.2016 SKO (26. týden)

25.7.2016 SKO (30. týden)

Informace o tom, jak třídit, jsme vám již přinesli v minulém čísle našeho zpravodaje a hnědá nádoba je
těmito informacemi také opatřena na nalepeném štítku.
Každému č.p. již byla jedna hnědá 120 litrová nádoba přidělena. Kdo ještě hnědou nádobu neobdržel (může
se jednat o některé občany, kteří využívají nemovitosti sezónně k rekreaci a rozhodli se tento systém třídění
odpadů využívat), stačí se domluvit na obecním úřadě a nádoba bude předána.
V případě, že by vám jedna 120 l nádoba nestačila, můžete si pořídit na své náklady další. Velké BIO
kontejnery (1100 litrů) budou v obci ponechány. Upozorňujeme občany, že pokud budou nádoby na SKO
(plechová nebo černá plastová nádoba) obsahovat významnou složku bioodpadu, nebudou vyvezeny!
Pro představu uvádíme ceny, které obec hradí za likvidaci:
Směsný komunální odpad (plechová nebo černá plastová nádoba) - cca1000 Kč/tuna, uložení na skládku.
Bioodpad (hnědá nádoba) – cca 150 Kč/ tuna, uložení na kompostárnu.
*****
RYBÁŘI KRUPÁ
Brigáda rybářů proběhne v sobotu 18. června 2016 od 8°° hod. v Budníku.
Hojná účast nejen rybářů vítána!
D. Miňovská
*****
VÍKENDOVÝ KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Neseďte doma a přijďte se s námi trochu hýbat v rytmu hudby. Již v minulém zpravodaji
jsme Vás informovali, že proběhne kurz břišních tanců. Začínáme v pátek 17. června
v 18°° hod., sraz v sále místního pohostinství - možno přicházet i zezadu. Cena 200 Kč je
za 3dny po 2 hodinách tance, jednotlivá hodina 50 Kč. Uvítáme ženy i dívky všech
věkových kategorií. S sebou hlavně dobrou náladu, dostatek tekutin, sportovní oblečení
a především velký šátek, který lze omotat kolem boků.

*****

Výročí červen
Martinková Zuzana
Ševčík Zdeněk
Pasztorková Jaroslava
Srdečně blahopřejeme!

50 let
60 let
87 let

