Zpravodaj obce č. 4/2010
Zpracovala: Ťupová Zdenka
Říjen 2010

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

8. července 2010
Mimořádné jednání ZO
Usnesení č. 35/10
ZO schvaluje podání žádosti do Operačního programu ŽP oblast podpory 6.6.
„prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů přírodních vod“.
Usnesení č. 36/10
ZO schvaluje spolupráci s firmou Aquatest,a.s., se sídlem Geologická 4,152 00 Praha 5
ke zpracování projektu geologických prací k zabezpečení vodních zdrojů ve správním území obce
Tuřany s nákladem 18 000 Kč + DPH.
Usnesení č. 37/10
ZO schvaluje spolupráci s firmou GPL-INVEST s.r.o. se sídlem Emy Destinové 395,370 05 České
Budějovice ke zpracování žádosti do Operačního programu ŽP, oblast podpory 6.6.
k realizaci hydrogeologického průzkumu, vedoucího k zajištění vodních zdrojů ve správním území
obce Tuřany s nákladem 25 000 Kč + DPH.
Usnesení č. 38/10
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci k realizaci projektu Příprava podkladů pro
následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí.
1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Příprava podkladů pro následnou
realizaci úprav veřejných prostranství obcí" do Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS 2 Severozápad - oblast podpory 2.1. Výše celkových výdajů projektu
nepřekročí částku 4 995 000 Kč.
Nositel projektu (žadatel) bude MAS 21, o. p. s.
2. schvaluje zajištění předfinancování aktivit projektu "Příprava podkladů pro následnou
realizaci úprav veřejných prostranství obcí" vlastním podílem obce ve výši max. 100 000 Kč a
souhlasí se zajištěním celkového předfinancování skrze nositele projektu (žadatele) ve výši
max. 4 995 000 Kč, tj. 100 %.
3. schvaluje spolufinancování projektu "Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav
veřejných prostranství obcí" ve výši 7 500 Kč. tj. 7,5% z vlastního podílu a zároveň souhlasí se
zajištěním spolufinancování nositelem projektu (žadatelem) ve výši max. 374 625 Kč, tj. 7,5 %
z celkových způsobilých výdajů žadatele.
4. souhlasí s tím, že vyúčtování projektu či jeho etapy mezi obcí a nositelem projektu proběhne
neprodleně po obdržení dotace od poskytovatele dotace.

16. srpna 2010
usnesení č. 40/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje zprávu o hospodaření obce za I. pololetí 2010.
usnesení č. 41/10
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/srpen/2010.
Usnesení č.42/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
bere na vědomí
předložený návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Tuřany
revokuje
č. 58/08 ze dne 24. listopadu 2008 v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Tuřany uděluje souhlas se změnou funkčního využití pozemků p. p. č. 509 o
výměře 1 623 m2 a p. p. č. 544 o výměře 9 913 m2 v k. ú. Tuřany, obec Návrší, ÚP obce Tuřany
označeno jako plochy zahrada a trvale travní plochy na území bydlení venkovského typu
Náklady na změnu funkčního využití pozemků hradí navrhovatel (tj.vlastník pozemků) v plné výši dle
§ 45 odst.4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
doporučuje
vyzvat navrhovatele k osobnímu jednání s M2Ú Cheb, odbor stavební s tím, že se závěry
projednanými na odboru stavebním seznámí zastupitelstvo obce
ukládá
Ing. Miroslavu Pivoňkovi, určenému zastupiteli informovat se na MěÚ Chebu odboru stavebním,
zda by se změna ÚP mohla týkat jen parcely č. 509 v k. ú. Tuřany , obci Návrší
usnesení č. 43/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
o v ě ř i l o,
že tato změna závazných částí územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008,
s Územním plánem velkého územního celku okresu Cheb, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje, a
vydává
změnu č. 2 Územního plánu obce Tuřany
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona a § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád,
ukládá
Ing. Miroslavu Pivoňkovi, místostarostovi obce,
a) Zajistit do 15 dnů zveřejnění opatření obecné povahy o vydání návrhu změny č. 2 Územního
plánu obce Tuřany
b) Zajistit do 15 dnů po nabytí účinnosti opatření obecné povahy doručení potřebných dokladů
odboru stavebnímu MěÚ Cheb
- Usnesení o vydání výše uvedené změny
- Doklady o nabytí účinnosti opatření obecné povahy
- Podepsané a orazítkované opatření obecné povahy

Usnesení č. 44/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
povoluje
V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení a projednání změn závazných částí ÚP obce
Tuřany č. 4, pořizovatelem změn bude odbor stavební MěÚ Cheb, jako příslušný úřad územního
plánování dle § 6 odst. C) stavebního zákona:
změna č. 4 – změna funkčního využití z nezastavitelné plochy lesa na zastavitelné území bydlení
venkovského typu – BV v k. ú. Lipoltov,
s podmínkou, že navrhovatel změny uhradí náklady na zpracování dokumentací změn dle ustanovení
§ 45 odst. 4 stavebního zákona,
určuje
pro spolupráci s pořizovatelem jako určeného zastupitele pana Ing. Miroslava Pivoňku,
u k l á d á MVDr. Miloslavě Hoškové, starostce obce:
V souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona zajistit
a) předání usnesení Zastupitelstva obce Tuřany odboru stavebnímu MěÚ Cheb,
b) informování navrhovatelů změn o výsledku jednání Zastupitelstva
usnesení č. 45/10
Zastupitelstvo obce
s ch v a l u j e
a) Směrnice č. 1/2010 k rozpočtovému hospodaření
b) Směrnice č. 2/2010 - účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů,
c) Směrnice č. 3/2010 pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
d) Směrnice č. 4/2010 inventarizace majetku a závazků,
e) Směrnice č. 5/2010 upravující oběh účetních dokladů
s účinností od 16. 8. 2010
ruší
Směrnici č. 3/2007 tvorba, vyhodnocování a kontrola rozpočtu, která nabyla platnost 20. 3. 2007,
usnesením č. 26/07 a)
Směrnici č. 4/2007 provedení inventarizace majetku a závazků, která nabyla platnost 19. 3. 2007
usnesení č. 27/07 a)
Usnesení č. 46/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje smlouvu o věcném břemeni na právo vstupu na p.p.č. 394/2 v k.
ú. Tuřany, vyznačeno geometrickým plánem č. 118-105/2009, ověřeného dne 5. 11. 2009 číslo
100/2009 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
dne 13. 11.2009 číslo 1306 a geometrickým plánem č. 119-67/2010, ověřeného dne 28. 7. 2010 číslo
53/2010 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
dne30.7.2010 číslo 825, mezi obcí Tuřany s panem Ladislavem Svobodou, a Šárky Svobodové, oba
bytem Tuřany 12.
Usnesení č. 46/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje smlouvu o věcném břemeni na právo vstupu na p.p.č. 394/2 v k.
ú. Tuřany, vyznačeno geometrickým plánem č. 118-105/2009, ověřeného dne 5. 11. 2009 číslo
100/2009 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
dne 13. 11.2009 číslo 1306 a geometrickým plánem č. 119-67/2010, ověřeného dne 28. 7. 2010 číslo
53/2010 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
dne30.7.2010 číslo 825, mezi obcí Tuřany s panem Ladislavem Svobodou, a Šárky Svobodové, oba
bytem Tuřany 12.

ukládá
doplnění smlouvy o zřízení věcného břemene
VI.
Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno sjednané touto smlouvou bude zrušeno v době po
připojení p. p. č. 394/10 k majetku pana Svobody Ladislava a paní Šárky Svobodové.
Oba vlastníci požádají banku o připojení pozemku k hypotéce a po souhlasu banky bude věcné
břemeno vypovězeno z obou stran.
Usnesení č. 47/10
Zastupitelstvo obce Tu řany
ukládá
Zajistit informace pro účel zapsání do katastru nemovitostí dle geometrického plánu č. 94-019/2004
ze dne 17. 2. 2004, kterým bylo odděleno chráněné ložiskové území v k. ú. Tuřany.
Odpovídá: MVDr. Hošková Miloslava
Termín: 20. 9. 2010
Usnesení č.48/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
ukládá
napsat dopis na KISD KK, p. o., s připomínkami, které jsou výše napsané
Odpovídá: MVDr. Hošková Miloslava
Termín: 31. 8. 2010

20. září 2010
Usnesení č. 49/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
projednalo
předložený návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Tuřany,
souhlasí
s návrhem vyhodnocení požadavků a připomínek, uplatněných v průběhu projednání návrhu zadání
změny č. 3 Územního plánu obce Tuřany uplatněných dotčenými orgány a sousedními obcemi, které
je součástí projednávaného návrhu zadání,
n e s ch v a l u j e
návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Tuřany a další projednávání této změny v souladu s §
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
ukládá
Ing. Miroslavu Pivoňkovi, určenému zastupiteli:
do 15 dnů od projednání v Zastupitelstvu obce Tuřany předat pořizovateli, odboru stavebnímu MěÚ
Cheb, usnesení Zastupitelstva, kterým nebyl schválen návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce
Tuřany.
Usnesení č.50/10
Zastupitelstvo obce Tuřany ukládá pověřenému zastupiteli Ing. Miroslavu Pivoňkovi
projednat návrh změny č. 5 ÚP obce Tuřany, část týkající se p. p. č. 540/1 v k.ú. Tuřany
s navrhovatelem, i se stavebním odborem MěÚ Cheb.
Usnesení č. 51/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje žádost o pozemkovou úpravu v k.ú. Tuřany a v k.ú. Lipoltov.

Usnesení č. 52/10
Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí žádost o podpronájem části p. p. č. 3/1 v k. ú. Tuřany, ze
dne 2. 8. 2010. Č.j.: 475/10, žadatel Svoboda Lasdislav, Svobodová Šárka, T 12
a ukládá
vyžádat stanovisko majitele přilehlého pozemku p. p. č. 661, která s předmětnou částí sousedí.
Usnesení č. 53/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/září/2010
Usnesení č. 54/10
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje žádost o prodloužení dohody na VPP v roce 2010
do 31. 12. 2010 pro dva pracovníky na veřejně prospěšné práce.

4.října 2010
Usnesení č. 55/10:
Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí, že ze záměru změny č. 5 ÚP obce Tuřany je vyjmutá
p.p.č. 540/1 a
povoluje
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení a projednání změn závazných částí Územního
plánu obce Tuřany č.5, pořizovatelem změn bude odbor stavební MěÚ Cheb, jako příslušný úřad
územního plánování dle § 6 odst. c) stavebního zákona:
změna č. 5 - změna funkčního využití území individuální rekreace - Ri1 na území bydlení venkovského
typu - Bv v k. ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří,(p. p. č. 542, 540/3, 540/4, 540/6, 540/8, 540/2, 540/5,
540/7, 540/10 v k. ú. Tuřany, část Návrší)s podmínkou, že navrhovatelé změn uhradí náklady na
zpracování dokumentací změn dle ustanovení § 45 odst. 4 stavebního zákona
určuje
pro spolupráci s pořizovatelem jako určeného zastupitele pana Ing. Miroslava Pivoňku
ukládá
MVDr. Miroslavě Hoškové, starostce obce:
V souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona zajistit
a) předání usnesení Zastupitelstva obce Tuřany odboru stavebnímu MěÚ Cheb,
b) informování navrhovatelů změn o výsledku jednání Zastupitelstva.
Usnesení č. 56/10:
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje zjednodušené územní řízení o zapsání geometrického plánu č.
94-019/2004 ze dne 17. 2. 2004, pro ochranu ložiska Návrší (ložisko Tuřany-Návrší-Mokřina).
Usnesení č.57/10:
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo žádost o podpronájem části p.p.č.3/1 v k.ú. Tuřany ze dne 23.
8. 2010 č.j.:475/10,žadatel Svoboda Ladislav, Svobodová Šárka, T 12
a
nemá námitek k podpronajmu části p. p. č. 3/1 v k. ú. Tuřany.
Usnesení č. 58/10:
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje plán a harmonogram inventarizace za rok 2010
a stanovuje inventární komisi ve složení:
Petrušková Lenka. Kněžský Zveneslav, MVDr. Hošková Miloslava

Usnesení č. 59/10:
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/říjen/2010.

Usnesení č. 60/10
Zastupitelstvo obce Tuřany
projednalo žádost p. Havlíka,
zamítá další projednávání změny č. 1 Územního plánu obce Tuřany,
ukládá Ing. Miroslavu Pivoňkovi, určenému zastupiteli:
do 15 dnů od projednání v ZO Tuřany předat pořizovateli, odboru stavebnímu MěÚ CHeb, usnesení
zastupitelstva, kterým bylo zamítnuto další projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu obce
Tuřany."

Oznámení – informace:
1. Kulturní akce:
Velmi děkujeme za organizaci těchto akcí paní Petře Liškové, která
byla garantem akcí a všem, kteří nám pomáhali při organizaci na
hřišti.
Děkujeme !
MDD
5. června 2010 od 14,00 hodin na hřišti v Tuřanech
V tento den, bylo velmi horko 31 °C, ale dětem to vůbec nevadilo a daly se do soutěžení.
Byly připraveny různé soutěže a odměny.
Velkou pozornost děti věnovaly prohlídce požárního auta a požárníkům, kteří nás přijeli navštívit.
„Sprška“ studenou vodou nikomu nevadila, naopak bylo to velmi příjemné.
Občerstvení – buřty – nám věnoval pan Košata.
Také hra „hledání pokladu“ skončila pro kluky i holčičky hezky – pro všechny v pokladu byl váček
s překvapením (sladkost, hračka).

Loučení s prázdninami
28. srpna 2010 na hřišti v Tuřanech
I když bylo pod mrakem a občas nějaká ta přeháňka, ve stanu bylo „živo“,
broučkové, berušky, motýlci a ostatní děti zpracovávali materiál, který byl
připraven a postupně se měnil v kytičku, berušku, lampiónek, náramky,
vybarvování odlitků zvířátek ze sádry. Omalovánky byly připraveny pro
nejmenší.
Občerstvení – opékané buřty – nám daroval pan Košata z Odravy
Vyhodnocení masek a odměny pro děti poskytl obecní úřad Tuřany a
paní Šindelářová darovala 3 zmrzlinové poháry do tomboly.
Maminky a babičky napekly moc dobré koláče, které dětem chutnaly a snědly
se do posledního drobečku.

2. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu
v měsíci červnu 2010:
paní Ireně Škodové z Lipoltova
paní Ludmile Jiřincové z Tuřan
v měsíci červenci 2010:
paní Anně Maršíčkové z Lipoltova
v měsíci srpnu 2010:
panu Emerichu Gondášovi z Návrší
v měsíci září 2010:
panu Janu Škodovi z Lipoltova

Budeme přát k významnému životnímu jubileu:
v měsíci říjnu 2010:
paní Jarmile Havlíkové z Tuřan
panu Jaroslavu Hoťkovi z Lipoltova
v měsíci listopadu
panu Josefu Buriánkovi z Tuřan
v měsíci prosinci
paní Věře Kněžské z Lipoltova
panu Ludvíku Maršíčkovi z Lipoltova

Koho přinesl čáp a vrána - narodili se:
7. 9. 2010 Elen Bělková
rodičům Janě a Tomášovi z Lipoltova
k narození dcery
blahopřejeme k malému uzlíčku štěstí a přejeme
hodně štěstí, lásky a zdraví!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Poplatky
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
V termínu nejpozději do 30. října 2010

4. V soutěži „Vesnice roku 2010“
Naše obec Tuřany obdržela „Čestné uznání za vytváření podmínek za
občanskou pospolitost“

5.Odpadové hospodářství:
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě v Tuřanech je

„místo zpětného odběru světelných zdrojů“
– nádoba je umístěna v chodbičce na obecní úřad
Zde můžete odevzdat: trubkové zářivky do 40 cm, kompaktní úsporné zářivky i výbojky,
světelné zdroje s LED diodami.

Vývoz popelnic zimní období – vývoz každý týden:
začne od 1. listopadu 2010.

