Zpravodaj obce č. 1/2011
Zpracovala: Ťupová Zdenka
březen 2011

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

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Tuřany se konalo 10. listopadu 2010
členové zvoleného zastupitelstva obce:
Andresík František, MVDr. Hošková Miloslava, Ing. Pivoňka Miroslav,
JUDr. Sloup Václav, Svoboda Ladislav
jmenován do funkce starosty obce Tuřany - Andresík František
jmenována do funkce místostarosty - MVDr. Hošková Miloslava
jmenován do funkce předsedy finančního výboru - Svoboda Ladislav
členové finančního výboru: Sloupová Olga, Kozlíková Hana, Souchová Ingrid, Hoťková Ludmila
jmenován do funkce předsedy kontrolního výboru - JUDr. Sloup Václav
členové kontrolního výboru:Jaroslav Kozlík, Petr Procházka, Jaroslav Rustler, Jan Brabec ml.
Jmenován do funkce předsedy kulturní komise – Ing. Miroslav Pivoňka
členové kulturní komise: Lenka Petrušková, Kateřina Řeháčková,
18. listopadu 2011
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
- měsíční odměny členů zastupitelstva
- Jednací řád obce Tuřany
-doplnění inventurní komise a jmenování předsedy inventurní komise
- zřízení komise pro projednávání přestupků a jmenování předsedy komise
- zřízení kulturní komise a jmenování předsedy komise
- jmenování oprávněných osob k přijetí prohlášení o uzavření manželství na OÚ Tuřany
na období 2010-2014
- přidělení bytu č. 205 garzoniera T 7
uložilo
-předložit návrh členů komise pro projednávání přestupků
8. prosince 2010
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
- členy kulturní komise
- členy komise pro projednávání přestupků
- odměnu předsedovi komise pro projednávání přestupků
- rozpočtové provizorium
- rozpočtovou změnu č. 7/12/2010
aktualizace členů komise krizové a povodňové
- žádost o pracovníky na veřejně prospěšné práce 2011

- plán práce výboru finančního a kontrolního
ZO pověřilo
zástupce obce k výkonu územně plánovací činnosti
ZO uložilo
zpracovat návrh rozpočtu na rok 2011
připravit kulturní plán akcí a rozpočtu
26. ledna 2011
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
- nařízení vlády ze dne 7. 12. 2010, aktualizace odměn členům zastupitelstva
- neinvestiční příspěvek na nákup knih 2011
- smlouvu o nájmu bytu
- domovní řád a přílohuč. 1 a přílohu č. 2 k Domovnímu řádu
- smlouvu o nájmu pozemků
- cenu za pronájem pozemků
- dvě žádosti o neinvestiční příspěvek Programu obnovy venkova 2011
- splátkový kalendář za nedoplatek tepla 2010
ZO uložilo
- svolat domovní schůzi nájemníků 2. 2. 2011

Pozvánka
na 5/011 jednání zastupitelstva obce,
které se koná 16. března 2011 od 16,00 hodin na
obecním úřadě v knihovně.
-

Termín jednání zastupitelstva obce Tuřany v roce 2011
Jednání se koná vždy od 16,00 hodin v knihovně
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

16.3.
27.4.
18.5.
22.6.
20.7.
24.8.
21.9.
19.10.
16.11.
7.12.

2.

1. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:
paní Marii Zaitchenkové z Tuřan v lednu
2. Budeme přát k významnému životnímu jubileu:
panu Jaroslavu Milatovi z Lipoltova v březnu
3. Kulturní akce:
Pozvánka
na 4.TUŘANSKÝ MASOPUST

-

konaný dne 12. 3. 2011
13:30 Na hřišti zahájen prodej pití, aby náladu dobrou
mohl každý míti
14:00 Starostovo svolení k zahájení masopustních taškařic
-seznamovací píseň
14:20 prŧvod za doprovodu hudby se odebéře na Návrší a osoby
zúčastněné jsou povinny velký hluk dělati a rŧzná alotria
páchati
15:00 Vysílení pocestní na Návrší se posilniti mŧžou a posléze
masopusta najíti musí neb ten spálen musí býti, aby jaro
ku nám mohlo zavítati
16:15 Návrat do Tuřan, kde masopust slavnostně do ohně vhozen
bude a kde rŧzné taškařice i nadále tropeny budou.
maškary velmi vřele vítány budou i po zásluze odměněny (velké i malé)
maškary malé divadélko ukázati mŧžou
opět bohaté pohoštění zde nalezneme i u vatry se zahřáti mŧžeme
ZLATÝ HŘEB MASOPUSTNÍHO VESELÍ TOMBOLA:
1. CENA POZNÁVACÍ ZÁJEZD
a další pěkné ceny
Občanstvo se prosí o shovívanost k reji maškarnímu,
dodání taktéž
masopustních koblih na sádle smažených a špeku či slanině v komíně
uzené, zároveň též o 1 kus piva v lahvi loženého.
NEBOŤ TYTO,COBY KONTIGENT,VYBÍRÁNY BEZ OKOLKŦ BUDOU !!!!!
Všichni okounějící, ať maskovaní či nemaskovaní,
do prŧvodu i k občerstvení zváni jsou.
NA VŠECHNY SE VELICE TĚŠÍME
TUŘANSKÁ MAŠKARNÍ INICIATÝVA

Masopust 2010 – cesta na Návrší v průvodu a s hudbou se to šlapalo

Průvod z Tuřan na Návrší 2010

Masopust 2010 občerstvení na Návrší „groček,kafíčko – pohoda“

4.

Poplatky v roce 2011

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.
5.
„Obecní úřad Tuřany žádá občany při placení poplatku za psa, aby předložili očkovací
průkaz psa ke kontrole.
Kontrolujeme, zda je pes očkován proti vzteklině a platnost očkování.“

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:
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
Čl. 4 Splatnost poplatku
Platí-li se poplatek čtvrtletně, je splatný do 15. dne prvního měsíce toho čtvrtletí, za který
se poplatek platí.
Platí-li se poplatek v celku, je splatný do 31. října 2011.
Poplatky na rok 2 011 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

5.
NABÍDKA – pro tuřanské děti:
Letní dětská rekreace „Svatý Štěpán 2011“
Pořadatel: Karlovarská krajská rada KSČM Karlovy Vary,
OV KSČM Cheb, OV KSČM Sokolov, OV KSČM Karlovy Vary
Hlavní vedoucí:
Mgr. Marcela Šnajdrová
Termín:
od soboty 30. července do soboty 13. srpna 2011
Místo:
rekreační středisko SVATÝ ŠTĚPÁN- Cheznovice ( u Rokycan)
středisko je umístěno u rybníka Svatý Štěpán v nádherné přírodě Brdských lesů.
Cena:
3 800 Kč
(skutečné výdaje činí 6 000 Kč-rozdíl hradí pořadatel)
Ubytování:
čtyřlůžkové pokoje, WC a sprcha v pevné budově
Stravování:
pět jídel denně, pitný režim zajištěn po celý den
Zaměření:
CELOTÁBOROVÁ HRA „Za tajemstvím Egypta“
HRY na suchu, na vodě, ve dne i v noci
KOUPÁNÍ – na rybníku Svatý Štěpán, aguaparky Beroun
SPORTOVÁNÍ – hřiště na vybíjenou, fotbal, stolní tenis, trampolína

DISKO, MAŠKARNÍ KARNEVAL, domácí kino, karaoke
VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, VÝLETY DO OKOLNÍCH MĚST
Zdravotní služba: zajištěna po celou dobu rekreace zdravotníkem
Děti mají po celou dobu rekreace uzavřenu úrazovou pojistku
Doprava:
Autobusem až na místo pobytu.
Nástupní místa – Karlovy Vary, Sokolov, Plzeň, Aš, Cheb, jiná dle domluvy
Informace: Mgr. Marcela Šnajdrová, Šumavská 4, 35201 Aš.
Telefon: 776 584 930
Webové stránky naší rekreace: www.Idr-snajdrova.cz
Přihlášky: předběžnou přihlášku zašlete nejpozději 31. 3. 2011 na adresu hl.vedoucí.
Závaznou přihlášku obdržíte po odeslání předběžné přihlášky, kterou si můžete vyzvednout na
obecním úřadě v Tuřanech.

6.
Upozornění pro rodiče !!
Zastupitelstvo obce Tuřany nabádá rodiče ke zvýšené péči o své
ratolesti, které si hrají na dětském hřišti u OÚ Tuřany.
Rodiče, prosíme o zvýšenou pozornost z důvodu možného úrazu, za
který OÚ Tuřany neponese žádnou zodpovědnost.
7.“Jarní úklid“
Dne 18. března 2011
budou přistaveny velkokapacitní kontejnery na objemný odpad
Stanoviště:

Tuřany

u autobusové zastávky

Návrší

u altánunaproti autobusové zastávky

Lipoltov

u dubu, u křižovatky na Odravu

Do kontejnerů nepatří: pneumatiky, elektrozařízení, léky, autobaterie, baterie,
zářivky, barvy apod. – je možnost tyto věci uložit do ekokontejneru u obecního
úřadu v Tuřanech.
Udržujte čistotu okolo kontejnerů!!!!

