Zpravodaj obce Tuřany č. 1/2009
O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:
Uvádíme stručný přehled. Komplexní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou
k nahlédnutí na OˇU Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.
20. října 2008
- schválilo příkaz a harmonogram k provedení inventarizace 2008
- schválilo zakoupení dopravních značek
- schválilo zakoupení materiálu na přikrytí 4.propustků
- schválilo rozpočtovou změnu č.1/10/2008
- schválilo Dohodu o provedení práce 1 x
- vyhlásilo záměr prodeje p.p.č. 26/8,p.p.č.26/9 a p.p.č.498 v k.ú. Lipoltov
24.listopadu 2008
- schválilo zprávu o hospodaření obce za3/4 2008
- schválilo rozpočtovou změnu č.2/11/2008
- udělilo souhlas se změnou funkčního využití pozemků p.p.č.509 a p.p.č.544 v k.ú. Tuřany,
obec Návrší
- schválilo odměny pracovníkům veřejně prospěšných prací
- schválilo Dohodu o provedení práce 1 x
- schválilo realizaci odvodnění p.p.č. 162/1 a p.p.č. 165/2 v k.ú. Tuřany ( háj)
- schválilo konfigurace PS včetně monitoru pro správu OÚ
- schválilo vybavení zasedací místnosti nábytkem
8. prosince 2008
- schválilo návrh rozpočtu 2009
- schválilo vyúčtování dotace za rok 2008
- schválilo 4 x Dohody o provedení práce

22. prosince 2008
- schválilo rozpočtovou změnu č. 3/12/2008
- souhlasilo s vydržením vlastnického práva k budově bez č.p. a č. ev. na stavební parcele
číslo 27 v k.ú. Lipoltov pro vydražitele Marcelu a Karla Říhovi.Lipoltov1
- schválilo žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva
kultury České republiky na podprogram „Informační centra veřejných knihoven v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2009 a příspěvek
z vlastních zdrojů na výše jmenovanou dotaci
- odvolalo v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších změn a doplňků z funkce člena finančního výboru Radku Šindelářovou
a volí do funkce člena finančního výboru Jaroslavu Šiškovou

2. února 2009
projednalo a schválilo :
- žádost o tři pracovníky na veřejně prospěšné práce na rok 2009
- svolat místní šetření k vyřešení dopravní situace v obci Lipoltov
- příspěvek na nákup knih pro rok 2009
- revokaci usnesení č. 64/08
- s vydržením vlastnického práva k budově bez č.p. a č. ev.na st.p.č.27 v k.ú. Lipoltov
Marcele Říhové a Vlastě Kavkové
- neinvestiční příspěvek Mateřské školce Okrouhlá na rok 2009
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozvánka
Starostka obce Tuřany svolává
30 . března 2009 od 17,00 hodin
zasedání zastupitelstva obce, které se koná na obecním úřadě v knihovně.
Program : 1. závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
- rozvaha k 31.12.2008
2. Návrh na umístění rychlostních panelů v obci Lipoltov
3. Žádost o funkční změnu využití p.p.č.385 v k.ú. Lipoltov v ÚP obce Tuřany
4. Volby do EP
5. Zavedení na OÚ Tuřany – Czech-Point
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oznámení – informace:
1.
°Poplatek ze psů na rok 2009 se platí na obecním úřadě v Tuřany do pokladny nebo u
ČSOB a.s. Cheb na číslo účtu : 214657999/0300 , variabilní symbol 1341 .
Termín : do 30. června 2009

2.
Sběr na odvoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2008:
===============================================
116 158 Kč:

Výdaje za rok 2008
Separovaný
odpad

Tuřany

Návrší

Lipoltov

Papír
Plast
Sklo
Celkem

6 235
6 095
2 115
14 445

4 978
6 095
1 718
12 791

4 978
6 095
1 497
12 570

Celkem
OÚ
16 191
18 285
5 330
39 806

Maman

Celkem
separ.odpad

4 978
0
2 115
7 093

21 169
18 285
7 445
46 899

Rekapitulace:
TDO od
obyvatel

Separovaný
odpad obec

Separovaný
odpad MAMAN

Žluté pytle do
košů

OÚ popelnice

Velkokapacitní
sběr

Celkem

54 086
4 182

39 806
3 226

7 093
597

1 904

1 080

10 083

100 985
8 005

58 268

43 032

7 690

Z roku 2007

108 990

Příjmy :
poplatek za odvoz popela

EKO-KOM zpět

MAMAN zpět

57 348

20 956

5 899

celkem příjmy:
84 230

108 990 – 84 203 = 24 787 Kč doplácí obecní úřad Tuřany z vlastních prostředků.
… a naše produkce odpadů:
Množství odpadu v tunách :
Papír

Plast

Sklo

Kompozitní
obaly

Směsný
komunální
odpad

Objemný
odpad

Celkem :

4,927

1,756

3,587

0,019

27,905

2,530

40,724

Vážení spoluobčané,
i v roce 2008 se Obec Tuřany umístila v soutěži „Liga odpadů“ na prvním místě
v Karlovarském kraji v kategorii obcí do 1000 obyvatel a obdržela odměnu 60 000 Kč.
Je to především Vaše zásluha, kteří třídí komunální odpad.
Děkujeme Vám i nadále třiďte komunální odpady !!!!!!!!!!

3.
Pomáháme Policii ČR
Informace Policie ČR
Řidiči domluvte se !
U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o život a zdraví.

Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod ( od 1.1.2009) pro řidiče?
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech
nepřesahuje 100 000 Kč ( zjevná škoda = škoda ,kterou vidíte, laický odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např.škoda na komunikaci, na
budově, na dopravní značce apod.)
Policii ČR volejte, pokud
a) není splněna některá z výše uvedených podmínek,
b) nemůžeme zabezpečit obnovení provozu na komunikaci
Pokud polici zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme,
vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol.
NEZAPOMEŇTE !
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis záznamu o dopravní nehodě
získáte u své pojišťovny) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této
souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti
(předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (
z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Po sepsání tohoto
protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude
v takovém případě záležitost pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.
Tísňová volání:
112
158
150
155
156

Integrovaný záchranný systém
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Rychlá zdravotní služba
Obecní policie

Všímejte si svého okolí
nebuďte k sobě lhostejní
nechraňte jen svůj majetek
Obvodní oddělení Police Cheb – venkov

354 430 118

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.
Zápis do základní školy se konal 5. a 6. února 2009
Z naší obce zápisu se dostavili :

Justýnka Svobodová
Albínka Zajčenková

Blahopřejeme předškolákům !

5. informace:
a) počet obyvatel naší obce Tuřany k 1.1.2009 je 128 obyvatel s trvalým pobytem, z toho 5
cizinců

6.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
- pro Diakonii Broumov
Sbírka se uskuteční v obci Tuřany- v knihovně
Kdy:

od 6. dubna 2009 do 10. dubna 2009

Čas : Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin
Pátek
od 8,00 do 12,00 hodin
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
==============================================================

Děkujeme za Vaši pomoc !!!!!

7.
Ve dnech 3. dubna do 6. dubna 2009
proběhne v obci Tuřany velkokapacitní sběr odpadu
Stanoviště kontejnerů:
Tuřany
u autobusové zastávky
Lipoltov
u dubu-křižovatka na Odravu
Návrší
vjezd na pole vpravo (naproti tvz.
panelky(p.p.č.446/2 –směr k č.p.19)
Zpracovala: Ťupová Zdenka
Tuřany, dne . 16. března 2009

8.
Masopust v Tuřanech :
S vlastnoručně vyrobenými kostýmy se před budovou tuřanského obecního
úřadu shromáždilo několik desítek lidí. Konal se zde v pořadí druhý Masopustní
průvod. Tentokrát vedla trasa z Tuřan do Návrší, kde měl být schovaný
Masopust.
Přestože se tato akce většinou pořádala v místní hospůdce, letos se vše
odehrávalo venku kvůli prostoru.
Masopust v Tuřanech se pořádá až v březnu a stává se tak zakončením
masopustů na Chebsku. Původní myšlenka se však váže k něčemu jinému.
Důvodem jsou jarní prázdniny ve školách, aby měli čas jak rodiče, tak i děti.
Podle starostky se lidé v obci snaží držet pravidla, že masopust má přinést jaro.
Bohužel se zatím nepodařilo vejít ke čtyřiceti dnům před Velikonocemi podle
křesťanství.
Letos vedla záhadná stopa k nalezení Masopusta do nedaleké vesnice Návrší.
Jenže Masopusta museli vypátrat povolanější lidé- zadrželi ho a přivedli
příslušníci Policie ČR. Poté se delikvent přemístil za přísného dozoru celého
průvodu zpět do Tuřan, kde ho lidé podle pověry z ničili. K celému průvodu
hrála živá kapela a zástup lidí doplnil povoz s koňmi.
Lidem se celý masopust velmi líbil. I přes chladnější počasí byla poměrně velká
účast, bylo připravené pohoštění i něco na zahřátí a lákadlem byla díky
sponzorům (LEMAS CHEB, Masna Odrava- p. Košata, Mavex, Agrokombinát
Dolní Žandov, Lesing Jesenice, Briga Cheb, Bramborárna Třebeň, Zahradnictví
Hrdlička Třebeň) také bohatá tombola se zajímavými cenami.
Této akci předcházela také mravenčí práce s organizací a proto dík patří lidem,
kteří pomohli .

V Tuřanech, dne : 27. února 2009
ZPRÁVU O „MASOPUSTU“ zpracovala Hoyerová Kateřina

