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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 4. 2017
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. Dagmar Miňovskou a pana Jaroslava Boumu.
2. ZO schválilo program zasedání.
3. ZO projednalo Závěrečný účet obce Krupá za r. 2016 společně se závěrečnou Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2016 - bez výhrad.
4. ZO schválilo Řádnou účetní závěrku obce za r. 2016.
5. ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB Krupá, p.č.591/1- knn.
6. ZO schválilo Dodatek č. 2/2017 Nykos a.s. - zvýšení četnosti svozu papíru v Synči na 1x14 dní
(původně 1x měsíčně).
7. ZO schválilo komisi na výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu- Kompletní opravu místní
komunikace včetně nového asfaltového povrchu a opravy dešťových vpustí (silnice k lesu) ve
složení: Marie Burešová, Lukáš Svoboda a Ing. Miroslav Baštář.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 19. 4. 2017 OD 19:00 HODIN
*****

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce Vás informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny týkající se:
dne 18. 4. 2017 od 11:00 do 15:30 hod. na těchto odběrních místech:

dne 21. 4. 2017 od 7:30-12:30 hod.

dne 21. 4. 2017 od 7:30-11:00 hod.

*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 13. května 2017
Syneč 13:55-14:10 hod.
Krupá 14:20-14:35 hod. u autobusové zastávky.
Odpad musí být osobně předán posádce vozu, nikoliv hromaděn na sběrných
místech Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nashromážděný
odpad převzít!!!
Nebezpečný odpad: ledničky, pračky, TV, PC, bojlery, sporáky, videa, mikrovlnné trouby, sušičky, sekačky,
varné konvice, kabely, zbytky barev, obaly od olejů, barev, znečištěné obaly od barev, pneumatiky.

ZÁPIS DO ZŠ V KOSTELCI
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Kostelci nad Černými lesy se bude konat v
pátek 21. dubna 2017 od 13 - 17 hodin
sobota 22. dubna 2017 od 9 - 11 hodin
Zápis bude probíhat v učebnách 1. stupně, které jsou umístěny v prvním patře do náměstí.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Více na webu obce.
*****
ZÁPIS DO MŠ TUCHORAZ
se bude konat v pondělí 15. 5. 2017 od 10:00 -11:30 a od 13:00-16:00 hodin.Tel. kontakt: 321 623 379.
Kritéria přijetí a další info. jsou rovněž zveřejněny na web. stránkách a také na vývěsce naší obce.
*****
RYBÁŘI KRUPÁ
připomínají, že tradiční rybářské závody se budou konat v sobotu 29. dubna.
*****
ZÁJEZD DO ŽDÁNIC
V sobotu 4.březa si vyjeli občané naší obce za kulturou. OÚ pořádal zájezd do Ždánic do restaurace Pod
Panákem na Veselou Trojku Pavla Kršky. Malý autobus měl odjezd v půl páté odpoledne.
Harmonikáři vyhrávali svoje vlastní skladby, mnozí, kdo sledují TV Šlágr, je již znají a zazpívali si spolu s
nimi. Hudba a zpěv byly prošpikovány vtípky, které byly někdy dost košilaté. Lidi se smáli a tleskali .
A komu se to nelíbilo, nebo to uráželo jeho “mravnost“ mohl si zacpat uši.
Děkujeme OÚ za nový zážitek a těšíme se na další.
Vaši účastníci zájezdu.
*****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V sobotu 18. 3. se od 15:00 hodin v sále místního pohostinství sešly děti, aby předvedly krásné masky, které
jim rodiče přichystali. Zpestřením maškarního odpoledne byl kouzelník, který zabavil především ty starší
děti, dokonce si vybral k asistenci i jednu maminku. Děkujeme Marcele Svobodové za přípravu tohoto
odpoledne a všem dětem i rodičům za účast. Také děkujeme paní Stehlinové za finanční příspěvek pro děti.
*****
VÝROČÍ DUBEN
Votavová Augustina
85 let
Svobodová Jaroslava
89 let
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
*****
ČARODĚJNICE
V neděli 30. 4. 2017 se již tradičně V BORKU u lesa budou pálit čarodějnice.
Srdečně vás zve sportovní amatérský klub mládeže Krupá. Občerstvení zajištěno!
*****
PROGRAM KD SVĚT V ČESKÉM BRODĚ V KVĚTNU
16. 5. 2017 od 19:00 - Pavel Helan - koncert "vlídného písničkáře"
17. 5. 2017 od 8:30 a od 10:00 - O Balynce, dobrém štěněti - pohádka, divadlo
18. 5. 2017 od 19:00 - Křeslo pro hosta - Prof. Jan Pirk
20. 5. 2017 od 19:00 - Nechte zpívat Mišíka-dokument- hudební, 100 min
21. 5. 2017 od 15:00 - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti -dobrodružný fantasy film
23. 5. 2017 od 19:00 - Byt na inzerát - Divadelní společnost Háta

SVOZ ODPADŮ V KVĚTNU
1. 5. 2017
SKO
8. 5. 2017
BIO
15. 5. 2017
SKO
22. 5. 2017
BIO
29. 5. 2017

SKO

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců
elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové
části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot
kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to
byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové lobby.
Pro kolektivní systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk,
jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí.
Když tyto firmy zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond
životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady
na zpracování lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně
drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se
dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty pro jednání s dodavateli.
Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i
k nepopulárním opatřením – rozloučit se s některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný
odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet více kolektivních
systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi
kolektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více
než 260 000 tun.

