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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 2. 2019
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a paní Bc. D. Miňovskou
2. ZO schválilo program zasedání se změnou přidání bodu-havárie v hospodě - prasklé topení - kompletní
nové rozvody
3. ZO schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje POV – rekonstrukce asfaltového hřiště u
bytovek
4. ZO schválilo podání žádosti o dotaci z MMR- oprava místních komunikací
5. ZO schválilo instalaci nových rozvodů topení v hospodě za cenu 146.838,- Kč. Dodavatel p. Pavlíček
6. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
Připomínáme občanům, že poplatek za svoz odpadu a poplatek za psy je nutné uhradit do
konce února. Platit můžete bezhotovostním převodem na účet obce č. 9122151/0100 nebo do
pokladny obce. Výše poplatku je 750 Kč/osoba nebo rekr. objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč
první, každý další 70,- Kč.
Upozorňujeme, že se známkou z loňského roku budou naposledy vyvezeny popelnice
v pondělí 25. února. Po tomto datu musí být vylepena známka na rok 2019. Svozová
společnost bude provádět kontrolu a v měsíci březnu již budou svezeny nádoby s platnou známkou pro
rok 2019.
*****

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Na základě žádosti občanů zveřejňujeme tabulku příspěvků (viz. níže) obci Krupá od společnosti EKOKOM. Nárůst výše příspěvku je patrný. Současně je ale nutné zmínit, že rostou i náklady na odstranění
tříděných odpadů, změna frekvence vývozu kontejnerů ze 14-ti denního cyklu na týdenní svoz znamenala
navýšení ceny těchto služeb. Stále se nám nedaří snížit produkci směsného komunálního odpadu dle našich
představ. Největší pokles produkce SKO nastal v roce 2016, kdy byl zaveden svoz BIOodpadu
z domácností. Od té doby se produkce směsného odpadu snižuje jen minimálně. Obec by chtěla docílit
snížení produkce SKO a i z tohoto důvodu jsme se v posledním čísle zpravodaje zmínili o možnosti nově
nastavit systém třídění papíru a plastu přímo z domácností. Příjemně nás překvapilo, že systém ,, Door to
door“ – svoz tříděného odpadu přímo z domácností, by většina občanů uvítala. V současné době
zjišťujeme kalkulaci, vstupy (nákup nádob) a hlavně shromažďujeme zkušenosti obcí s tímto již zavedeným
systémem, abychom se vyvarovali případných chyb při samotném spuštění. O dalších postupech a
přípravách budete informováni v některém z dalších zpravodajů.

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
příspěvek celkem

Rok 2014
8.388,50
10.644,00
11.971,00
12.590,00
43.413,50

Rok 2015
13.415,50
16.436,00
19.781,50
18.428,50
68.061,50

Rok 2016
18.714,50
19.111,50
19.153,00
16.992,50

Rok 2017
17.743,50
19.864,50
23.538,50
19.538,50

73.971,50

80.685,00

Rok 2018
21.219,27.709,36.488,32.980,118.396,-

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od 3. března 2019 nastanou změny v jízdním řádu na lince 659. Jedná se o
posuny spojů (ráno jeden spoj ve směru na Český Brod (odjezd Krupá 5:47 hod)
a jeden odpoledne (odjezd Krupá 16:44 hod). Ve směru do Kostelce n.Č.l. čtyři
odpolední spoje, odjezd z Českého Brodu 15:58; 16:58; 17:58 a 18:58 hod. Tato
změna je z důvodu zajištění návazností se spěšnými vlaky v Českém Brodě.
Více informací o změně jízdních řádů vlaků a autobusů naleznete na našich webových stránkách.
*****
TURNAJ SEDMA
V sobotu 9. února se konal již 13. rokem turnaj v karetní hře SEDMA. Z důvodu
havárie topení se tento rok klání odehrálo na sále. Mezi otřelé karbaníky zavítali
tentokrát i hráči nováčci, kteří se utkali ve hře PRŠÍ. Výherci letošního ročníku
byli K. Šíma a Z. Nepraš, 2. místo obsadili J. Götz a J. Švengr st., na třetím místě
skončili J. Mistolerová a P. Mistoler. Tak zase za rok!
*****

MDŽ
Starosta obce a obecní úřad v Krupé srdečně zve všechny ženy bez rozdílu věku
babičky, maminky, slečny i dívky na oslavu
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
do sálu místního pohostinství, která se bude konat dne
9. března od 19. hodin.
I letos nám bude k tanci i poslechu hrát kapela ALTOM (p. Richta
a pí. Šámalová). Občerstvení zajištěno. Pánský doprovod vítán .
*****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Dne 30. března se bude konat na sále místního pohostinství od 14:00 hodin dětské maškarní odpoledne.
Na přípravu masek tedy máte dost času.
Těšíme se na všechny děti i jejich doprovod.
Tímto děkujeme paní R.Stehlinové za finanční příspěvek na dětské akce.
*****
VÝROČÍ ÚNOR
Černý Josef
Zikmund Jaroslav
Oslavencům přejeme vše nejlepší hlavně hodně zdraví!
*****
PRODEJ KUŘIC
V pondělí 4. března 2019 v 15.00 hodin se u obecního úřadu uskuteční prodej nosných kuřic
ve stáří 18 týdnů, cena 155,- Kč/ kus, barva červená a černá. Prodávat bude p.Svoboda,
Lučice, pí.Svobodová 569 489 358.
*****
DIAKONIE- připomínáme občanům, že oděvy a lůžkoviny sbíráme na OÚ do konce února.
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