Zpravodaj obce Tuřany č.1/ 2010
Zpracovala: Ťupová Zdenka
Tuřany dne 4. března 2010

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:
Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou
k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.

23. listopadu 2009
Schválilo:
- komisi pro inventarizaci 2009
- zprávu o hospodaření k 30. 9. 2009
- rozpočtovou změnu č. 5/11/2009
- odměny pracovníkům VPP/2009
- finanční náklady na úpravu stromu v obci Lipoltov a uložilo zadat objednávku
- revokovalo: usnesení č. 67/09 ze dne 5. 10. 2009, nahradilo ho usnesení č. 79/09,
kde kupní a směnná smlouva byla nahrazena směnnou smlouvou.
Uložilo připomínky a návrhy k rozpočtu 2010 předat na OÚ Tuřany do 10.12.2009
Schválilo pronájem p.p.č. 3/1 v.ú. Tuřany a pověřilo starostku obce k sepsání smlouvy mezi obcí
Tuřany a PF ČR, územním pracovištěm Cheb

14. prosince 2009
Schválilo:
- směnu pozemků v k.ú. Lipoltově, okolo kapličky
- zapracovalo připomínky k návrhu rozpočtu 2010
- revokovalo usnesení č. 62/09, kterým byl přijat záměr prodeje p.p.č.394/9 o výměře 183 m2
v k. ú. Tuřany, část Tuřany
- schválilo záměr prodeje p.p.č.394/10 o výměře 100 m2 v k.ú. Tuřany, část Tuřany

30. prosince 2009
- schválilo rozpočet 2010
- schválilo 3. pracovníky na veřejně prospěšné práce na rok 2010
- rozpočtovou změnu č. 6/12/2009
- uložilo sjednat pracovní schůzku ohledně vodovodního řádu a kvality vody
- vyhlásilo záměr pronájmu zahrady u č.p.7,Tuřany p.p.č. 21/1 v k.ú. Tuřany, část Tuřany

8. února 2010
- schválil pronájem pozemku „zahrady“ p. p. č. 21/1 u č. p. 7 pí. Wielgoszové,pí. Jiřincové,
pí Havlíkové na dobu určitou 1 rok
- souhlasilo se žádostí o funkční změnu pozemku v územním plánu obce Tuřany v k. ú. Lipoltov
p.p.č.220/3 o výměře 4 919 m2 v ÚP obce Tuřany označeno jako „lesy“ (bývalá lesní školka) na
území bydlení venkovského typu
- schválilo příspěvek na nákup knih v roce 2010

- schválilo žádosti o příspěvek z „Programu obnova vesnice“
- schválilo prodej pozemku p. p. č. 394/10 o výměře 100 m2 v k. ú. Tuřany, část Tuřany
panu Svobodovi
- schválilo „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2009“
- schválilo „Výroční zprávu o poskytování informací o činnosti obce dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za rok 2009“
- vzalo na vědomí umožnit zájemcům výkon „veřejné služby“.

Termíny schůzí:
Jednání ZO
Leden
únor

8.2. Po
17,00 hod.

březen

8.3.Po
17,00 hod.

duben

19.4.Po
17,00 hod.

květen

17.5.Po
18,00 hod.

Červen

14.6.Po
18,00 hod.

Červenec
srpen

Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce Tuřany.
Termín jednání zastupitelstva obce je
stanovený dle odsouhlaseného plánu.
Při změně termínu budeme včas informovat na
úřední desce u obecního úřadu v Tuřanech
nebo na elektronické úřední desce na adrese:
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

x
23.8.Po
18,00 hod.

září
říjen

Xx 20.9.
18,00 hod
18.10.Po
17,00 hod.

listopad

ustav.zasedání
17,00 hod.

prosinec

20.12.Po
17,00 hod.

Informace – oznámení:
1.
V soutěži „Liga odpadů 2009“ jsme obhájili 1. místo v kategorii do
1000 obyvatel
druhé místo Obec Libá
třetí místo Obec Zádub

Obdrželi jsme odměnu 60 000 Kč, která bude použita v roce 2010 na
úpravu pozemku okolo ekokontejneru pro sběr vyřazeného
elektrozařízení a na vybavení kontejneru sběrnými nádobami na
nebezpečný odpad.
Článek ze dne 29.12.2009 – Právo
„Socialistické plasty“ žádanou surovinou
Plasty získané při ekologické likvidaci vysloužilých lednic tvoří
zhruba čtvrtinu jejich hmotnosti. Jako surovina pro další zpracování
jsou nejžádanější ty, které pocházejí ze starých chladniček Calex,
Minsk a dalších značek, jež na českém trhu domácích spotřebičů
dominovaly do roku 1989.“Tyto, socialistické plasty“ jsou totiž
čistými ropnými produkty, vysvětlil generální ředitel akciové
společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. Elektrovin je jedním
z neziskových kolektivních systémů, které se v Česku starají o zpětný
odběr, ekologickou likvidaci a další materiálové využití vysloužilých
elektrospotřebičů. Kromě lednic má na starost všechny velké i malé
spotřebiče z domácností, tedy také pračky, myčky, mikrovlnné trouby
nepotřeba fény. K tomu sbírá a předává ke zpracování také elektrické
nářadí. Ve velkých domácích spotřebičích je průměrně obsaženo
nejvíce kovů, jež tvoří 73% jejich hmotnosti, dále jsou zde zastoupeny
plasty a zbytek tedy 4%, představují ostatní materiály (sklo, beton,
apod.). Recyklace plastů je přitom technologicky a tím i ekonomicky
nejnáročnější. Na financování této činnosti, která zároveň velmi
významně šetří životní prostředí, přispívá každý zákazník při nákupu
nového spotřebiče. Dosáhnout vysoké míry dalšího využití materiálů
ze starých elektrospotřebičů bylo jedním z požadavků EU, které
musela Česká republika splnit do konce loňského roku. Druhý se
vztahoval na celkové množství zpětně odebraných výrobků. Unijní
požadavek – minimálně 4 kg na obyvatele a rok – jsme i díky
Elektrowinu splnili jako jedni z mála.
Jak ohlídat freony ?
Lednice, nebo přesněji veškeré chladící zařízení tvoří největší část
z celkových zhruba 75 000 tun vysloužilých zařízení, která Elektrowin
za 4 roky svého působení odebral. Uvedl to předseda představenstva
společnosti Jaroslav Holakovsky. Průměrně se při tom Češi zbavují
tisícovky starých lednic denně, svátek-nesvátek.

„Když vezmeme v úvahu průměrnou životnost velkých spotřebičů
v českých domácnostech, která se pohybuje kolem 12 let a u chlazení
je ještě o něco delší, znamená to, že teď se do zpětného odběru
dostává produkce z poloviny 90. let“ uvedl Tvrzník.
Ve vztahu k tehdejším počtům spotřebičů uváděných na český trh to
podle něj znamená, že se daří dostat pod kontrolu, tedy k odborným
zpracovatelům, prakticky 100% tehdejších prodejců. Výrazně se tak
snižuje riziko, že životní prostředí poškodí nebezpečné látky, zejména
freony, které se tehdy ještě běžně při výrobě používaly. Ty mohou
uniknout a devastovat ozonovou vrstvu jen tehdy, když se například
snaživý domácí kutil pokouší „recyklovat“ lednici amatérskou
demontáží kompresoru, který hodlá použít například dotlakování
domácí vodárny.
Jaký byl rok 2009 v odpadovém hospodářství v naší obci?
Příjmy:
Eko-kom
22 878 Kč
Pop. za popel.
52 368 Kč
--------------------------------------------Celkem:
75 246 Kč
Výdaje:
Odvoz TDO
47 566 Kč
Separovaný odp.
49 562 Kč
Velkokapacitní kon.
10 413 Kč
----------------------------------------------Celkem:
107 541 Kč
Ekokontejner – vyřazené elektrozařízení je možno ukládat do
ekokontejneru, nesmí být poškozeno (např. uříznutá šňůra, rozbitá
obrazovka, vyndaný motor apod.)
Po telefonické dohodě paní Ťupovou, můžete vyřazené
elektrozařízení dovést k OÚ k uložení do kontejneru.

3.
Poděkování:
Děkujeme všem, kdo přispěl do „Humanitární sbírky“.
V roce 2009 se uspořádala 3 x humanitární sbírka na pomoc
potřebným ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Děkujeme !!!!!!

4.
Veřejná služba:
od 1. ledna 2010 je možno umožnit zájemcům ze strany občanů obce
i jiným tvz. „výkon veřejné služby“.
Zájemce uzavře s obcí „smlouvu“ na odpracování 30 hodin a
s potvrzením od obce, že jmenovaný odpracoval 30 hodin, bude
navýšena dávka o 1 000 Kč. Je nutná zdravotní prohlídka při nástupu
do práce, poplatek za potvrzení od lékaře zaplatí úřad práce.

5.

Poplatky v roce 2010
Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2004 o
místním poplatku ze psů:
Poplatek ze psů:
Čl. 3 odstavec 1,2
za jednoho psa 100 Kč , za každého dalšího 150 Kč
důchodci 50% slevu
Čl. 3 odstavec 7
stanoví zaplacení poplatku nejpozději do 30. 6. každého kalendářního
roku.

Čl. 5 odstavec 1
Nebude-li poplatek nebo jeho část zaplacen v termínu uvedeném,
bude zvýšen na trojnásobek stanovené částky.

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2007,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005
o poplatku za komunální odpad.
Čl. 1 odstavec 1 písm. a) zní:
a) vývoz kombinovaný – letní vývoz 1 x za 14 dní,
zimní vývoz 1 x za týden
80 l nádoba poplatek 1275 Kč/za rok
120 l nádoba poplatek 1831 Kč/za rok
Čl.3 odstavec 1 c)zní:
samostatně žijící důchodci poplatek 500 Kč/za rok
Čl. 3 odstavec 1 b) zní:
rekreační objekty-chaty, chalupy- nádoba 120 l vývoz 1 x za měsíc
poplatek 500 Kč/za rok
Zaplacení poplatku v termínu do 30. 6. 2010

Poplatky na rok 2 010 lze zaplatit do pokladny obecního úřadu
v Tuřanech nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300
Variabilní symbol: poplatek ze psů VS: 1341
Poplatek za odvoz odpadu VS: 1337

6.
Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu
výročí:
v závěru roku 2009 životní jubileum slavili:
paní Hana Kozlíková z Návrší
pan Jiří Dundr z Tuřan

a v roce 2010 životní jubileum slavili:
pan Poul Zdeněk str. z Návrší
pan Vejmělek Ladislav z Tuřan
paní Smíšková Milada
pan Kněžský Zveneslav z Lipoltova
pan Brabec Jan z Tuřan
pan Hlaváček Stanislav z Lipoltova

7.
Kulturní akce:
„Masopustní rej“
se uskutečnil dne 20. února 2010 od 14,00 hodin na hřišti v Tuřanech.
Bylo připraveno:
bohatá tombola
občerstvení – gulášek, aspik, grilované buřty, koláče, svařáček,
groček, pivo, čaj, káva - za malý poplatek
pro děti občerstvení zdarma a sladká odměna za masku.
„Masopustní průvod“ v doprovodu muziky a koňského povozu zamířil
na Návrší, kde bylo připraveno výborné občerstvení.
Našla se „morena“ a průvod opět zamířil do Tuřan, kde pokračovala
volná zábava až do pozdních hodin…

Děkujeme:
Sponzoři:
Agrokombinát Dolní Žandov
Jezdecký oddíl Nebanice
Briga Cheb
Košata Petr Odrava
Policii ČR venkov Cheb – za zajištění bezpečnosti masopustního
průvodu z Tuřan na Návrší a zpět.
Ing. Pivoňkovi a členům jeho muziky
pí./p. Pivoňkové Daniele, Liškové Petře, Petruškové Lence,
Lhotovi Jiřímu, Vejmělkovi Ladislavu, Martinu a Petru
Růžičkovým, Souchové Ingridě, Kozlíkové Haně,
Maršálkové Františce, Andresíkové Evě, Andresíkovi Františku a
všem rodinným příslušníkům, kteří nám pomáhali s organizací,
občerstvením, obsluhou, postavením stanem, úklidem.
Výtěžek 3 345 Kč bude věnována dětem na další akci.
Foto „Masopustu 2010“ bude opět dáno na DVD, bude možnost
zakoupení DVD na obecním úřadě.
Cena DVD dosud není známa – bude podána informace v dalším
„Zpravodaji obce“
Video z masopustu můžete vzhlédnout také na
http://www.youtube.com/TVZapad
Kulturní akce, které připravujeme:
květen

Den matek
Vítání občánků

8. 5. 2010
15. 5. 2010 od 10 hodin

Informace o těchto „akcí“ budou včas zveřejněny a upřesněny.

8.
Jarní úklid
dne 27. března 2010 budou přistaveny kontejnery:
Tuřany
Návrší
Lipoltov

stanoviště u autobusové zastávky
stanoviště u altánu
stanoviště u dubu, křižovatky na Odravu

Do velkokapacitních kontejnerů se nedává:
pneumatiky, elektrozařízení a nebezpečný odpad (zářivky, barvy,
léky, baterie apod.)
Prosím udržujte čistotu a pořádek u kontejnerů !!!!!!!!

9.

Závěrečný účet za rok 2009

( na www.stránkách na úřední desce)

