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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.5.2022
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana J. Boumu
ZO schválilo program zasedání se změnou
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti ČEZ na pozemku p.č. 532/1
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvy o zajištění povinné školní docházky v jiné obci na období škol. roku
2022/2023 – Město Český Brod ve výši 8.000,-/ žáka (navýšení o 2000,- Kč/žáka)
5. ZO schválilo Smlouvu o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO-Galileo Corporation s.r.o.
6. ZO schválilo Smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace V OBRAZE generace II-Galileo Corporation
s.r.o.
7. ZO schválilo přijeti dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu 2021–2024, Fond obnovy venkova-elektronická úřední deska, ve výši 209.000,- Kč
8. ZO schválilo Dodatek č. 3/2022 (NYKOS) – přidání jednoho zvonu na kov u bývalé prodejny
9. ZO schválilo finanční dar na zřízení a provoz adaptační skupiny pro uprchlíky z Ukrajiny pro ZŠ Kostelec
nad Černými lesy ve výši 20.000,- Kč
10. ZO schválilo opravu povrchů Smart Soft na dětském hřišti v Krupé dle cenové nabídky 4 soft ve výši do
140.000,-Kč.
11. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2 /2022
12. ZO schválilo Dodatek č.4/2022 ke smlouvě na svoz odpadů Nykos-navýšení-palivový příplatek
13. ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí produktu-www stránky-roční provoz (navýšení ceny z 7.865,- na
10.275,- tj o. 2410,- Kč/ rok vč. DPH)
14. ZO schválilo Smlouvu o zřízení VB-služebnosti ČEZ k poz. parc.č. 532/2
15. Starosta obce informoval zastupitele o plánovaném navýšení ceny vodného v průběhu roku 2022
16. Diskuse-autobusová zastávka na rozcestí obce Syneč, havarijní stav dětského hřiště v obci Syneč,
investiční záměry pro Syneč
*****
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NOVÉ ZPŮSOBY INFORMOVÁNÍ NAŠICH OBYVATEL:
Pro všechny z Vás, kteří chtějí být informováni o dění v obci jsme se rozhodli pořídit služby, které
informovanost občanů v mnohém usnadní:
Smart Info (Mobilní rozhlas): Již v minulém roce jste měli možnost přihlásit se k odběru důležitých informací
pomocí SMS zpráv. Vzhledem k tomu, že původní poskytovatel služby Mobilní rozhlas po roce fungování
razantně změnil obchodní podmínky, rozhodli jsme se přejít k poskytovateli, jež tuto službu také nově nabízí
a který zároveň spravuje naše webové stránky. Mnozí z Vás již tuto změnu akceptovali zasláním souhlasu
novému poskytovateli. Pro ty, kteří službu ještě nevyužívají je na našich webových stránkách v aktualitách
umístěn odkaz, kde si jednoduše tuto službu nastaví. Všem samozřejmě také nabízíme pomoc s instalací
v kanceláři obecního úřadu. Pro upřesnění: kdo si v mobilním rozhlasu nastavil i emailovou adresu, budou
prioritně zprávy zasílány na email. Je to z důvodu úspory financí. SMS zpráva je zpoplatněna.
Elektronická úřední deska: Na budovu staré vodárny u zastávky byla na místo tabulové úřední desky
instalována elektronická. Toto zařízení plně nahrazuje starou úřední desku, avšak je zde navíc také možnost
shlédnout obsah kompletních webových stránek obce Krupá. Aktuality se zde objevují do několika málo minut
od elektronického zveřejnění. Obsluha el. úřední desky není vůbec složitá, je to hodně podobné dotykovému
mobilnímu telefonu. Stačí silnějším dotykem prstu označit úřední desku a dále dalšími dotyky pokračovat
k dokumentům, které vás zajímají. Finální dokument je navíc otevřen v nadstandartní velikosti, takže i lépe
čitelný. Samozřejmě nabízíme, všem bez rozdílu, názornou ukázku používání. Stačí se jen zastavit na obecním
úřadě a budeme vám k dispozici. Upozorňujeme, že menší tabulová vitrína, která je také umístěna rovněž na
vodárně, neobsahuje dokumenty, které musí být zveřejňovány. Jsou zde umísťovány pouze letáky, které
nepodléhají této povinnosti.
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Mobilní aplikace V OBRAZE: Pomocí mobilní aplikace V OBRAZE získáte aktuální informace, které jsme
právě zveřejnili na webu obce Krupá (úřední deska, aktuality, odpady, kultura) přímo ve vašem telefonu. Stačí
si pouze nainstalovat aplikaci a ta vás na novou zprávu upozorní. Do aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data. Co k aktivaci aplikace potřebujete? Chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS a přístup na internet. Jak si aplikaci stáhnout? Ve vašem telefonu si otevřete
aplikaci Obchod Play, App Store. nebo HUAWEI AppGalery. Do vyhledávacího okna zadejte název „V
OBRAZE“. Klikněte na Instalovat. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení). Po
otevření přidejte nový odběr obec Krupá
(lze
sledovat
i více
organizací).
Po
výběru
organizace se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
*****
HODNOCENÍ ZAVEDENÉHO SYSTÉMU SVOZU PAPÍRU A PLASTU od domů (Door to Door) po
čtyřech měsících.
Chyby se opakují, pokud se pokusíme o nápravu, systém zdokonalíme.
1) Jsou domácnosti, které mají nafasované nádoby na třídění, ale ze sportu (z důvodu procházky) nebo
nám důvodu neznámého odkládají odpad na sběrná místa?!
2) Vhazujeme do kontejnerů na sběrných místech vzduch! Plasty a kartonové krabice jsou nesešlapané a
odkládané i mimo ně! Na krabicích a taškách jsou většinou jména a adresy k doručení, takže víme
kdo…..
3) Shromažďuje se odpad v domácnostech do pytlů, které jsou po vyvezení kontejnerů ze sběrných míst
následně vhozeny do prázdných a tyto jsou během pár dnů zaplněny.
Jak na to? V jednoduchosti je síla.
1) Když už máte nádoby u svých domů, používejte je, byly k tomu určené!
2) Pokud máte větší kartonové krabice-rozřezat, sešlapat – vyhnat vzduch! Platí i pro plast.
3) Každá domácnost si může na obecním úřadě zdarma vyzvednout pytle (žluté a modré), které jsou
určené na tříděný odpad a tyto v den svozu umístíte před svůj dům. Jestli nyní shromažďujete odpad
v domácnostech do svých pytlů a nemáte z nějakého důvodu vyzvednuté nádoby (papír, plast),
nečekejte na vývoz kontejnerů na sběrných místech, ale pytle dejte s vytříděným odpadem
k příslušným nádobám na sběrná místa v den svozu, nikoliv až budou kontejnery prázdné! A
vyzkoušet to můžeme hned toto pondělí 9.5. 2022, kdy se uskuteční květnový svoz.
Co neovlivníme?!
Návoz odpadu z jiných obcí či měst.
V čem jsme fakt dobří?
Během krátké doby jsme přiobjednávali 2 šedivé zvony na kov, protože současná kapacita nedostačovala.
Tyto zvony, stejně jako ostatní jsme obdrželi zdarma ze svazku obcí NY-KO, kterého jsme členem. Děkujeme
že třídíte!
*****
BRIGÁDA RYBÁŘŮ
Rybáři oznamují, že v sobotu 14. května proběhne od 8 hodin brigáda u dolního rybníku. Občerstvení pro
pracující rybáře i nerybáře zajištěno.
*****
DIVADLO V TŘEŠŇOVCE
Kateřina Antonová za podpory obce a spolku Ptačí rezervace Krupá pořádá v neděli 29. května divadelní
představení Pták ohnivák v Třešňovce. Všichni jste srdečně zváni. Více na https://www.krupaobec.cz/aktuality/kalendar-akci/ptak-ohnivak-v-tresnovce-220_26cs.html
*****
Děkujeme za koledu!
Chci poděkovat, určitě nejen za sebe, všem velikonočním koledníkům malým, větším a jejich maminkám, které
s dětmi přišly letos na koledu. Ale i tatínkům, kteří děti provázeli, že vydrželi celé dopoledne a obešli s nimi
vesnici. Po dvouleté kovidové pauze jsme se obávali, že děti nepřijdou, ale je dobře, že jsme se mýlili. Rádi
jsme za koledu nabízeli vejce, čokolády i perníčky, i panáčky (tatínkům). V Krupé bylo o pomlázce vždycky
veselo a určitě, až dorostou další mrňata, bude jich příští rok ještě více. Děkuji a příští rok UVIDÍME! I. B.
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