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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 7. 10. 2020
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana J. Boumu a paní M. Burešovou
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo nákup techniky-traktoru Solis GT26 4WD hydrostat s příslušenstvím (kabina, spojovací
kolík s koulí, radlice, přívěs, síťová nástavba, podpěrné nohy) za částku 659.813,- Kč včetně DPH
4. ZO schválilo, dle položkového rozpočtu předloženého firmou Krup M&G, opravu a udržovací práce na
sále místního pohostinství ve výši 93.718,- Kč včetně DPH
5. ZO schválilo opravu komunikace na poz. č. 530/1 pod obecním úřadem a pověřilo starostu zajištěním
asfaltérských prací
6. ZO schválilo údržbu zeleně horolezeckou technikou na dolní Krupé (prořez akátů) firmou HRDLIČKA A
SYN – služby v zahradní architektuře, dle nabídkové ceny 65.824,- Kč včetně DPH.
7. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT VE STŘEDU 4. 11. 2020 OD
19:00 HODIN
*****
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY
Úřední hodiny obecního úřadu od 12.9.2020 byly stanoveny takto:
pondělí 8:00 – 13:00 hodin
středa 16:00 – 19:00 hodin
Telefonický kontakt na OÚ 321 697 116, starosta obce: 728 307 550
*****
SYNEČ UZAVÍRKA
Z důvodu opravy komunikace bude od 5.11.2020 do 14.11.2020 uzavřena silnice do Synče. Jedná se o úsek
od křižovatky se silnicí č. II/108 k obci Syneč.
*****
ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že odečty elektroměrů budou v obci Krupá probíhat
v týdnu od 30.10. - 12.11.2020. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, můžete stav
elektroměru zanechat na obecním úřadě.

*****
UPOZORNĚNÍ-SVOZ ODPADOVÝCH NÁDOB Z DOMÁCNOSTÍ
Upozorňujeme občany, že svozový den (u nás pondělí) je od 06:00 hodin do 22:00 hodin, nádoby ke svozu
je tedy ideální přistavit den před svozem.
SVOZ BIO ODPADU
Svoz BIO nádob z domácností bude i v listopadu probíhat ve 14ti denním cyklu
s komunálním odpadem, dle ročního svozového kalendáře.
Přistavení velkých kontejnerů na BIO odpad ze zahrádek proběhne na obvyklých
místech
v Krupé: přistavení středa 28.10.2020- odvoz pondělí ráno 2.11.2020
v Synči: přistavení pátek 6.11.2020- odvoz pondělí ráno 9.11. 2020

NOVINKY V OBLASTI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Při svozu nádob z domácností (BIO, směsný komunální odpad) bude nově svozová společnost
přebírat od občanů jedlé oleje a tuky v PET lahvích – postačuje, aby občan plnou PET lahev
s jedlým olejem položil na nádobu SKO nebo BIOodpadu.

Upozorňujeme občany, že:
- jedlý olej a tuk nesmí být ve skleněných nádobách
- jedlý olej a tuk nesmí být v PETce od oleje (tato PETka nemá šroubovací víčko a hrozí únik oleje na
vozovku)
- jedlý olej a tuk nesmí být v nádobách větších než 2 litry
- nádoba by měla být plná (omezená kapacita vozidla) a někdy se stává, že poloprázdné lahve zabírají
místo. Nádoba na jedlé oleje u obecního úřadu bude zachována.
DOTACE NA NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
podle nejnovějších informací byla obci přidělena dotace na systém sběru door-to-door (svoz tříděného odpadu
rovnou z domácností). Během zimních měsíců bude probíhat administrace a v příštím roce (jaro) by mohla
probíhat distribuce nádob.
*****
ZRUŠENÍ ŠKOLNÍCH AUTOBUSŮ
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy oznamuje, že v návaznosti na vyhlášení krizových
opatření proti šíření nemoci COVID-19 s platností od 14. 10. 2020 a následným uzavření škol rozhodl
Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10.
2020. V praxi to tedy znamená, že u spojů, které jsou ve stávajících jízdních řádech opatřeny poznámkou o
omezení jízdy ve dnech 29. a 30. 10. 2020 bude tato poznámka upravena a omezení jízdy těchto spojů bude
rozšířeno na období 19. – 30. 10. 2020. Na Českobrodsku jde o linky 423, 426, 435, 491, 652, 659 a 660. Na
ostatních linkách k žádnému omezení nedochází. Změny v dopravě na www.pid.cz.
*****
TANEČNÍ POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA BUDE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZRUŠENA
*****
VÝROČÍ ŘÍJEN
Šťovíčková Miroslava
Švarcbach Michal
Šmídová Ilona
Alexander Josef
Máchová Drahomíra
Žibřid Zdeněk
Oslavencům přejeme do dalších let hodně štěstí a zdraví!
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