Zpravodaj obce Tuřany č.2/2009
O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:
Uvádíme stručný přehled. Komplexní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou
k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.
9. března 2009
- projednalo a uložilo projednat s Policií- DI Cheb povolení umístění rychlostních
panelů v obci Lipoltov a zajištění kalkulace nákladů na instalaci rychlostních panelů
- projednalo a bere na vědomí ceník služeb za odvoz komunálního odpadu platný od 1.
března 2009
- schválilo termín přistavení velkokapacitních kontejnerů od 3.4.2009 do 6.4.2009
- schválilo rozpočtovou změnu č. 1/3/2009
- schválilo prodej pozemku v Lipoltově
- uložilo zpracovat směrnici na prodej nemovitého majetku
- schválilo pronájem pozemkové parcely č.85 k.ú. Lipoltov od PF ČR
- vyhlásilo záměr pronájmu p.p.č.. 21/1 pozemkové parcely 56 k.ú. Tuřany a p.p.č. 56/0
k.ú. Lipoltov
- schválilo zprávu o inventarizaci za rok 2008
- odložilo vyřízení žádosti o funkční změnu využití pozemkové parcely č 385 k.ú.
Lipoltov

30. března 2009
- schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace Integrovaného operačního
programu CzechPoint- kontaktní místo
- bere na vědomí strategii implementace eGovermentu v území
- schválilo zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008
- schválilo závěrečný účet a rozvahu k 31.12.2008
- schválilo nákup radarového zařízení pro obec Lipoltov
- nesouhlasilo s funkční změnou využití p.p.č. 385 k.ú. Lipoltov
- projednalo předložení návrhu zadání změny č.2 ÚP obce Tuřany
- schválilo podat přihlášku do soutěže Vesnice roku 2009-06-08
- 27. dubna 2009
- projednalo a schválilo zprávu o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2009
- schválilo nákup 3 kusů motorových kos a 1 kusu motorové pily
- odvolalo z funkce členy výboru finančního na vlastní žádost

Pozvánka
Starostka obce Tuřany svolává 2. července od 17:00 hodin zasedání zastupitelstva obce, které
se koná na OÚ v knihovně.
Program:

umístění a úprava prostranství ekokontejneru
schválení smlouvy o zpětném odběru
informace o volbách do EU
schválení akce elektronické zabezpečení signalizace OÚ
cenové nabídky dveří k č.p.7
a různé

Pozvánka bude vyvěšena na úřední desce OÚ od 17.6.2009

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
-

poplatek za komunální odpad 2009 kombinovaný odvoz, léto 1x za 14 dní, zima 1x za
týden
nádoba 80 litrů- 1 275,-Kč
nádoba 120 litrů- 1 831,-Kč
při odvozu od rekreačních domů 1x za měsíc- 500 ,- Kč
pro důchodce žijící osaměle nádoba 80 litrů 500 ,-Kč

Poplatek ze odvoz odpadu na rok 2009 se platí na obecním úřadě Tuřany do pokladny
nebo u ČSOB a.s. Cheb na číslo účtu : 214657999/0300 , variabilní symbol 1337 .
Termín: do 30. září 2009

Společenská rubrika
Byli jsme blahopřát k významnému jubileu paní Jaroslavě Šiškové, panu Josefu
Maršíčkovi, paní Evě Adresíkové, paní Haně Brabcové

Kulturní akce:
Den matek

Dne 10. května 2009 proběhla prohlídka a posezení na zámku Kamenný dvůr u Kynšperku
nad Ohří.

Den dětí

Den dětí se konal dne 30.května 2009 na dětském hřišti v Tuřanech za velké účasti.

Informace
1.
Obec Tuřany se přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2009“
Hodnotící komise se dostavila v počtu 10 osob 18. května 2009.
- výsledky umístění obce zatím neznáme.

2.
Ve dnech 5.a 6. června 2009 se konaly volby do EU.
Z celkového počtu 90 voličů obce Tuřany odvolilo 18 voličů, což je 17%.

Upozornění
Přes upozornění neustále řešíme ústní stížnosti občanů ohledně volného pobíhání psů.
U p o z o r ň u j e m e majitelé psů, aby svým „miláčkům“ nedovolili volně pobíhat po obci
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení rodiče,
opět se blíží konec školního roku, dětem nastanou dva měsíce volna.
Žádáme Vás, dbejte o jejich bezpečnost, aby nedocházelo k vážným úrazům, kontrolujte své
„dítka“, kde si hrají, zda neničí majetek , nenechávají na hřišti nepořádek, nelezou po střeše
boudy“, nehrají si na silnici, v propustcích apod……
Dětem přejeme hezké prázdniny, hodně sluníčka a pohody.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

P Ř I P R A V U J E M E:
Výlet do aquaparku ve Fr. Lázních , který se uskuteční 18. července 2009 na 2. hodiny.
Odjezd autobusem;
Tuřany 9,00 hodin
Návrší 9,10 hodin

Organizační záležitost : žádáme vyplnit závazně přihlášku na výlet
v termínu do10. července 2009!!

Přihláška:

výlet 18. července 2009 – bazén Fr.Lázně

Přihlašuji na výlet do bazénu:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
v doprovodu dospělé osoby, která bude odpovídat za bezpečnost dítěte v bazénu:
………………………………………………………………..

Celkem se zúčastní osob :

………………

z toho

do 120 cm …………….. děti
od 121 cm .……………. děti

…………………………………………………………………..
podpis rodičů:

