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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 22. 11. 2021
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana J. Boumu
2. ZO schválilo program zasedání se změnou
3. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Krupá č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
4. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Krupá č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
5. ZO schválilo Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Český Brod a Obcí Krupá
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků - za výkon předmětu poskytne Krupá
příspěvek 3000,- Kč za každé doručené či přijaté oznámení o přestupku
6. ZO schválilo rozdělení obecního pozemku p.č.494/36, budoucí stav 494/36 a 494/67
7. ZO schválilo Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
PID- ztrátové spoje- doplatek 59.207,70 Kč
8. ZO schválilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč domácímu hospici Nablízku, z.ú.
9. ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce části pozemku st.p.č. 42 – BOX Zásilkovna
10. ZO schválilo práce na opravě nemovitosti čp.28 (hospoda) + úprava zámkové dlažby -nájezd, oprava
fasády a nátěr oken ve výši 113.481,- Kč
11. ZO schválilo Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem
s platností od 1.1.2022
12. ZO schválilo záměr koupě pozemku p.č.491/4 k.ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy
13. ZO schválilo Dodatek č.1/2022 na svoz odpadů firmou Nykos.a.s.
14. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021
15. ZO vzalo na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce 2021
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE DNE 15. 12. 2021
*****
OD NOVÉHO ROKU ZAČÍNÁME!
První svoz Směsného Komunálního Odpadu v novém roce proběhne 3.1.2022.
Svozy nádob na papír a plast od domů (i ze separačních hnízd) budou vždy každé druhé pondělí v měsíci viz.
přiložený Harmonogram svozu (tento naleznete i na www stánkách obce v záložce Odpady).
Věřím, že je Harmonogram svozu natolik přehledný a bude vám dobrým pomocníkem v orientaci po celý rok
2022. A ještě jedno doporučení. První svoz papíru a plastu od domů bude 10.1.2022, takže do svých nádob
můžete příslušný odpad vkládat už v průběhu prosince.
Poslední BIO od domů tento rok bude v pondělí 29.11.2021.
Žádáme občany Synče, kteří ještě tak neučinili, nechť se dostaví na obecní úřad k podpisu smluv k Zápůjčce
separačních nádob. Tyto smlouvy jsou k nastudování na www stránkách obce.
Upozorňujeme občany, že do žlutých nádob nepatří tento odpad:
• Bazény
• Krycí plachty z bazénů, či jiné zahradní plachty

•
•
•

Instalatérské trubky
Jiné výrobky, které obsahují PVC
Plastové obaly od svíček, kde jsou zbytky vosku a kovová víčka
Tento odpad patří do směsného, či objemného odpadu.
*****

Brigáda v třešňovce
V sobotu 20. listopadu proběhla již druhá brigáda pro obnovu starého obecního sadu. Celkem se sešlo 16
pracantů. Nejvíce dorazilo místních, ale přijeli i brigádníci z Kolína a Rostoklat. Opět se nám díky
neskutečnému pracovnímu nasazení brigádníků podařilo udělat velký kus práce. Pokračovali jsme v klučení
náletů, osvobodili jsme staré třešně z neprostupného křoví, otevřeli jsme prostor pro rostliny, které v zástinu
nemohou růst. Vytvořili jsme útočiště pro menší obratlovce a zachovali jsme keře, které by mohly posloužit
ptákům pro hnízdění. Vše to děláme pro zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů, kteří trpí zarůstáním
krajiny, ale taky pro nás, Krupáky i přespolní. Ať máme kam chodit na třešně, na procházky a ať máme hezké
místo na setkávání 😊. Teď se uložíme k zimnímu spánku, ale na jaře se na vás budeme v Třešňovce znovu
těšit. Čeká nás pokračování v klučení a příprava ohrady, abychom do sadu mohli vypustit ovečky, které nám
budou pomáhat s jeho údržbou. Mockrát děkujeme všem účastníkům a obci Krupá za podporu a občerstvení.
Pro více informací o naší činnosti navštivte naší facebookovou stránku Ptačí údolí nebo nám napište na email
katka.antonova@seznam.cz nebo telefon 604606397. Rádi s Vámi budeme v kontaktu 😊.
Za spolek Ptačí rezervace Krupá Kačka, Jarka a Michal

*****
CHCETE SE NECHAT OČKOVAT?
Po dohodě se sekretariátem Města Kostelec nad Černými lesy je možné i pro občany naší obce očkování proti
Covidu 19 v prostorách MěÚ Kostelec nad Černými lesy (tel.: 311 240 900)
Na podatelně nebo sekretariátu MěÚ si můžete rezervovat termín očkování v těchto dnech:
1. 12. 2021, 8. 12. 2021 a 15. 12. 2021 vždy od 8:00 hodin (jedná se také o aplikaci 3. dávky vakcíny). Na
místě musí každý očkovaný vyplnit formulář a podepsat souhlas.
Žádáme občany, aby v případě, že se v objednaném termínu k očkování nemohou dostavit, tuto skutečnost
včas sdělili na podatelně nebo sekretariátu úřadu. Volné místo bude doplněno dalším zájemcem a tím plně
využita kapacita.
*****
ROZSVÍCENÍ STROMU NA NÁVSI
Vánoční stromek na návsi rozsvítíme, jak tomu bývá v Krupé zvykem, první adventní
neděli 28. 11. 2021 v 17:00 hodin.

*****
MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČERTY
Z technických důvodů souvisejících s vládními
nařízeními se tento rok neuskuteční Mikulášská
nadílka pro děti na sále.
I letos si ale můžete domů objednat návštěvu Mikuláše, čertů a anděla
v neděli 5. 12. 2021. V případě zájmu o tuto tradici objednávejte na tel.:
734 896 072.
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