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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.10. 2021
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana R. Růžičku a pana J. Boumu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo pacht k pozemku č.362/8 k.ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy (Třešňovka) se
spolkem Ptačí rezervace a pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy. Záměr pachtu byl
zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 13.9.2021 do 29.9.2021.
4. ZO schválilo koupi elektronické úřední desky od spol. Galileo Corporation s.r.o. za 238.975,- Kč
5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2021
6. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a pověřilo K. Skořepovou zasláním této vyhlášky na Ministerstvo vnitra k právnímu
rozboru.
7. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a pověřilo K. Skořepovou zasláním této vyhlášky na Ministerstvo vnitra k právnímu
rozboru.
*****
TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚN NA
ÚŘEDNÍ DESCE
*****
NOVÝ SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ BUDE ZAHÁJEN OD LEDNA 2022
Od 1. 1. 2022 zavádíme již několikrát avizovaný způsob svozu tříděného odpadu (papír, plat) od domů.
Nádoby jsou pro domácnosti v rámci získané dotace zdarma. O dotaci jsme
žádali, z důvodu pravděpodobné větší úspěšnosti, ve spolupráci s obcí Nová
Ves u Kolína. Distribuce v Krupé již proběhla, kdo si ještě nádoby nevyzvedl,
má možnost tak učinit tuto středu od 16-18 hodin. Ještě nás čeká předat
nádoby do obce Syneč. Stávající sběrná hnízda s kontejnery prozatím
zachováme, budeme ovšem snižovat jejich počet a režim svozu bude také
pouze 1x za měsíc (v současnosti je svoz každý týden). Další podrobné
informace o svozech, včetně svozového kalendáře, budou upřesněny.
*****
BIO ODPAD
Svoz BIO nádob z domácností bude i v listopadu probíhat ve 14-ti denním cyklu v kombinaci se
směsným komunálním odpadem.
VELKÉ BIO KONTEJNERY
Již nyní byl před obecním úřadem umístěn velký kontejner na BIO odpad ze zahrádek (kontejner byl
pořízen také v rámci dotace).
Přistavení velkého kontejneru na BIO odpad na dolní Krupou a do Synče (obvyklá místa) proběhne
v pátek 5.11.2021 a budou zde do 7.11.2021.

ČEZ- PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že odečty elektroměrů budou v obci Krupá
probíhat v období od 5.11- 19.11.2021. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, můžete
stav elektroměru zanechat na obecním úřadě.
*****
BRIGÁDA V TŘEŠŇOVCE
Pokud jste šli v posledních pár dnech kolem obecní Třešňovky, určitě vás do očí trkla ohromná změna,
která je výsledkem společné práce pro obnovu sadu na první brigádě v sobotu 16. 10. Vyklučením
náletů pomáháme chránit druhy rostlin a živočichů, které trpí zarůstáním krajiny a místa pro život mají
čím dál tím méně, protože se již tradičně nehospodaří. Krajina pak zaroste několika málo druhy
dominantních rostlin, jako jsou například šípky nebo ostružiny, které zastíní vše ostatní. Tahle velká
změna v naší Třešňovce je dílem 25-ti dobrovolníků, kterým vděčíme za obří kus odvedené práce.
Skvělou atmosféru, která se nesla celým dnem až do večerního posezení u ohně, si užili i rodiny
pracantů, včetně dětí. Největší počet lidí dorazil z Krupé. Přijeli ale i přespolní z Českého Brodu, Kšel,
Kolína a dokonce i z Prahy. Děkujeme též všem milým návštěvám, které během dne přicházely a taky
obecnímu úřadu za občerstvení a aktivní nasazení sil pana starosty a tajemnice úřadu. Budeme moc
rádi, když se s námi zúčastníte i další brigády, která se uskuteční v sobotu 20.11., opět od 9:00
v Třešňovce. Budeme pokračovat v obnově sadu, po první brigádě máme před sebou ještě aspoň
dvakrát tolik práce. S posezením a občerstvením můžete samozřejmě zase počítat.
Více informací o proběhlé i budoucí brigádě a o dalších našich aktivitách naleznete na
www.facebook.com/ptaci.udoli. Též Vás můžeme informovat po emailu či sms (stačí napsat na
katka.antonova@seznam.cz nebo na telefon 604606397). Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme
se na příště!
Za spolek Ptačí rezervace Krupá
Kačka, Jarka, Michal
*****
DÝŇOVÁNÍ
Kdy: 30.10.2021
Kde: na sále místní hospody
Čas: 15:00 hodin
Náčiní na dlabání dýní s sebou.
Pro děti, které přijdou v tematickém kostýmu, bude připravena sladká odměna.
Nahlášení dětí na tel.:606 789 753 co nejdříve.
Děkujeme tímto paní R. Stehlinové za sponzorský dar pro děti.
LAMPIONOVÁ PROCHÁZKA
Kolem 17:30-18:00 hodin bude malá procházka po horní Krupé
Sraz u dětského hřiště.
Lampióny s sebou.
Prosíme všechny účastníky akce o dodržování aktuálního
vládního nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19.
Z důvodu zhoršující se situací s Covid 19 rušíme dne 6.11.2021 Posvícenskou zábavu.
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