Zpravodaj obce Tuřany č. 2/2012
Zpracovala: Ťupová Zdenka
červen 2012

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
máme zde polovinu roku 2012, a proto se domnívám, že nastal čas částečného zhodnocení
práce zastupitelstva obce Tuřany a určitého podílu Vás spoluobčanů na činnosti v naší obci.
1)
-

-

-

Zmíním se o našich záměrech, co bychom rádi pro naši obec a občany udělali a
co se nám, za uplynulé období, udělat podařilo, co cítíme jako velmi podstatné:
vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě KČOV v Tuřanech, na které pracuje
ing. Revay z Atelieru ing. arch. Vystyda, v současné době je tato dokumentace před
dokončením,
zúčastnili jsme se veřejné soutěže, kterou vypsal PF ČR k prodeji kanalizace včetně
septiku v Tuřanech. Cenová kalkulace byla vypočtena na cca 180.000,- Kč, nám se
podařilo tuto záležitost vysoutěžit ve 3. Kole za 20.000,- Kč, což považuji za úspěch,
Pro náš záměr KČOV bylo nutné získat část p. parcely z 10/2 cca 1800 m2. Podařilo se
nám tuto parcelu se souhlasem PF ČR v Praze získat bezúplatným převodem do
majetku obce, čímž se opět podařila úspora nemalých fin. prostředků pro obec.
Domnívám se, že to byla celkem slušná porce, ale ještě nejsme u konce, je nutné
získat tu nejvýhodnější dotaci pro vlastní realizaci této stavby, kterou hodláme
uskutečnit v roce 2013.
Výsledek této akce: bude odstraněný starý poškozený a zapáchající septik, napojení
dalších nemovitostí na kanalizaci a ekologický efekt.

1)

Zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo zpracování nového „Územního plánu“,
který pro naši obec zpracovává, Atelier ing. arch. Vystyda v Chebu, máme již
zpracovanou část „Průzkumy a rozbory“, v současné době máme rozpracovanou část
„Návrh zadání ÚP Tuřany“,který bude vyvěšený na úřední desce v Tuřanech
ode dne 02. 07. 2012.
Tento ÚP je financovaný z dotace K.K.

2)

Zastupitelstvo obce rozhodlo a svým usnesením č.81/11 schválilo odprodej dřevin
v tzv. třešňovém sadě za účelem jeho vytěžení. Na výzvu se přihlásil pan Ladislav Fletr
a obec touto akcí získala do pokladny 35.000,- Kč. Záměr této činnosti: na této ploše
provedeme výsadbu nových stromků, z výtěžku byl uhrazen nákup kanalizace a
septiku, zbytek bude použitý k nové výsadbě apod.

3)

Ve spolupráci s Lesy ČR bylo provedeno vyčistění Šitbořského potoka a prořezání
dřevin podél jeho břehů. Výsledek: dnes je jasně vidět, že tam protéká potok, že to
není jenom nějaká stoka, ale hlavně dochází k plynulému odtoku vody čistým

korytem. Dále byly ve spolupráci s Povodím Ohře prořezány břehy na
Lipoltovském potoce v Lipoltově a bylo provedeno celkové odstranění náletů v těsné
blízkosti mostu. Další práce budou zahájeny v měsíci červenci 2012, které budou
zaměřeny na odstranění nánosu pod mostem a tak bude zajištěn větší průtok vody,
hlavně v období značných srážek a v jarních měsících v době tání sněhu.
4)

Zabezpečili jsme nákup asfaltové drti za účelem vysypání a levného vyspravení cest
k nemovitostem na Návrší /p. Maršálka, p. Dzurenka, p. Šišky a směrem k vodárně/,
dále v Tuřanech u paní Maršíčkové a směrem na Trpeš k p. Fojtlovi.
Vše bylo pořízeno cca za 8 000 Kč a domnívám se, že svůj prvotní účel tímto by
splněný.

5)

V měsíci dubnu 2012 byl u našeho úřadu proveden roční audit, který byl
vyhodnocený bez závad, ostatně tak jako v minulých letech. Rád bych vyjádřil
poděkování úřednici úřadu paní Zdence Ťupové, z účetní firmy Klouda paní
Ambrozkové, mzdové účetní paní Chvalové a v neposlední řadě finančnímu výboru
jak současnému tak i v minulých obdobích a to především paní Sloupové. Jak jistě
všichni víte, audit je záležitost nesmírně důležitá.

6)

Od PF ČR jsme získali p. parcelu 25/1 , o kterou ZO žádalo již v roce 2005. Tuto
parcelu jsme získali, do majetku obce rovněž bezúplatným převodem, včetně závazků
/nájemní smlouvy s paní Novákovou, panem Brabcem a panem Šaškem/ a černých
staveb, které na této parcele stojí /mají svého jmenovatele/ a jsou určeny k odstranění.
ZO v současné době pro ně hledá svůj záměr.

7)

V tomto měsíci nás poctila svoji návštěvou komise /KÚ KK/ určena k provedení
hodnocení „Vesnice roku 2012“, z naší strany byli přítomni: starosta, úřednice paní
Ťupová a kronikářka paní Kněžská. Hodnocení bylo spojené rovněž s prohlídkou obou
našich katastrálních území posezení s diskuzí na úřadě obce to vše v délce cca 2 hodiny.
Nám nezbývá nic jiného než čekat na výsledek. Celá tato akce byla vedena v upřímném
duchu a bylo si opravdu o čem povídat.

Úkoly a přání, které se nám zatím plnit nedaří.
1)

Snažíme se získat některou z dotací na zřízení bezdrátových rozhlasů s rozmístěním
v části Lipoltov 2 rozhlasy, část Návrší 2 rozhlasy a v Tuřanech 2 rozhlasy, na OÚ bude
vybavení pro tyto rozhlasy. Účelem je, abychom např. veškeré výstražné zprávy, které
dostáváme a e-maily a mobilní telefony, mohli okamžitě touto cestou vysílat k Vám
občanům, abychom Vám mohli zahrát nějakou tu písničku k různým příležitostem.

2)

Měsíc červenec tohoto roku bude významný tím, že PF ČR zadal zakázku na úpravnu
vody na vodárně „Návrší“, práce dle posledního sdělení od PF ČR budou zahájeny
právě v měsíci
červenci a výsledek má být PITNÁ VODA!
Dopadnou-li zkoušky na výbornou, ZO uvažuje o zpracování projektové dokumentace
na rozvod vodovodního řádu v části Návrší, následně jeho realizaci.

Závěrem Vám všem chci poděkovat za příkladný přístup k separovanému odpadu, jehož
vyhodnocení nás jako obec vynáší na čestná místa a je přínosem rovněž finančním, chci
poděkovat těm, kteří nám jsou ochotni pomáhat v zabezpečování při našich kulturních akcích
např. pan Rustler s manželkou, pan Martin Růžička, manželé Kozlíkovi, manželé Pivoňkovi,
pan Maršálek s paní Lindou, paní Jiřincová, zapomněl-li jsem na někoho nechť mi promine.
Velmi důležité je, že já osobně registruji, že takovýchto občanů pozvolna přibývá a to je
vskutku dobré znamení.
František Andresík – starosta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O čem jednalo zastupitelstvo obce:
Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany
14. března 2012
ZO pověřilo starostu obce Tuřany
-ZO zrušilo záměr prodeje st. p. č. 5 o výměře 190 m2
v k. ú. Lipoltov, z důvodu směny pozemků mezi Obcí Tuřany a PF ČR.
-ZO vyhlásilo záměr na pronájem pozemku p. p. č. 25/1 o výměře 3 897 m2 v k. ú. Tuřany, na dobu
neurčitou.
-ZO schválilo nabídku firmy GPL-INVEST - zpracování soutěže na dodavatele stavby, administrace
žádosti v průběhu realizace a Závěrečné vyhodnocení akce „Tuřany – vrt HV 01“
18. dubna 2012
ZO vzalo na vědomí odstoupení MVDr. Miloslavy Hoškové
a odvolalo MVDr. Hoškovou M. z funkce místostarostky obce Tuřany.
-ZO zvolilo do funkce místostarosty obce Tuřany JUDr. Václava Sloupa.
-ZO odvolalo z funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. V. Sloupa.
-ZO zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr. Hoškovou M.
-ZO zvolilo nového člena výboru kontrolního Martina Růžičku
-ZO souhlasilo s účastí obce Tuřany v soutěži Vesnice roku 2012
-ZO schválilo Dodatek č. 2 k Smlouvě pojistné
-ZO uložilo starostovi obce, projednat obsah námitek obce Tuřany k záměru obchvatu silnice 606
-ZO schválilo akci instalace automatických senzorů pro veřejné osvětlení.
18. června 2012
ZO Tuřany schvaluje závěrečný účet k 31. 12. 2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce Tuřany
za rok 2011 bez výhrad.
ZO Tuřany schvaluje:
komisi povodňovou obce Tuřany ve složení:
František Andresík, JUDr. Václav Sloup, Jaroslav Rustler, Martin Růžička, Karel Říha, Petr Brzek
Komisi krizovou obce Tuřany ve složení:
František Andresík, JUDr. Václav Sloup, Jaroslav Rustler, Martin Růžička, Ladislav Svoboda
ZO Tuřany projednalo a schválilo „Smlouvu o odvádění odpadních vod „.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termíny jednání zastupitelstva obce Tuřany:

Každé jednání zastupitelstva obce se koná na obecním úřadě v Tuřanech od 16,00 hodin.
29. srpna 2012 (středa)

31. října 2012 (středa)

12. prosince 2012(středa)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpráva o plnění čerpání rozpočtu obce Tuřany za I. čtvrtletí 2012.
Plnění příjmů k 31. 03. 2012
Rozpočet schválený 1 935 000 Kč
Skutečnost 530 126,02 Kč
Plnění na 27,30 %
Příjmová část rozpočtu byla ovlivněna:
§3399 záležitosti kultury:
Položka 2321 neinvestiční dary DS – masopust) 7000Kč 100%
§ 6171 činnost místní správy :
položce 2111 příjmy z poskytování služeb 16 000 Kč p. Fletr za vytěžené dřevo
a položka 3111 příjmy z prodeje 42 500 Kč
Celkem § 6171 činnost místní správy je plnění na 85,46 %

Plnění výdajů k 31. 03. 2012
Rozpočet schválený 1 935 000 Kč
Skutečnost 476 509,50 Kč
Plnění na 24,54 %
Výdajová část rozpočtu je čerpána průběžně.
Větší čerpání je na § 3314 činnost knihovnická – byl zaslán nein.příspěvek na nákup knih
- čerpání § 80%
§ 3399 záležitosti kultury:
Akce Masopust a MDŽ čerpání je na 42,37%

Kontrolou čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2012 se finanční výbor zabýval na svém jednání
17. 04. 2012 a zastupitelstvo obce „Zprávu o hospodaření za I. čtvrtletí 2012 projednalo na svém
jednání dne 18. 06. 2012.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oznámení, informace:
1.
Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2012 o poplatku za odvoz komunálního odpadu
Čl. 3
Sazba poplatku
Výše poplatku pro plátce poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a činí:

Při kombinovaném odvozu:
1 x 7 dní v zimě, 1 x 14 dní v létě
Nádoba 80 l
Nádoba 120 l
Při odvozu od rekreačních domů 1 x za měsíc
Nádoba 120 l

1 574,-Kč/rok
2 334,-Kč/rok

720 Kč

Při kombinovaném odvozu, léto 1 x 14 dní, zima 1 x 7 dní pro důchodce žijící osaměle
Nádoba 80 l
787 Kč
Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný na účet obce Tuřany ve dvou stejných splátkách, do 20. března a 20. září roku,
za který se poplatek platí.
Poplatky na rok 2 012 lze zaplatit do pokladny obecního úřadu v Tuřanech nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300
Variabilní symbol: poplatek za odvoz odpadu VS: 1340

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.

Pozor termín splatnosti se blíží
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poplatky na rok 2 012 lze zaplatit na účet obce: ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300
Variabilní symbol: poplatek ze psů VS: 1341

Upozorňujeme občany,
aby věnovaly zvýšenou pozornost všem Obecně závazným vyhláškám – zejména
OZV o č. 3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:

v měsíci dubnu 2012:
panu Ing. Miroslavu Pivoňkovi z Tuřany

v měsíci květnu 2012:
panu Karlu Říhovi z Lipoltova

panu Ladislavu Havlíkovi z Tuřan

v měsíci červnu 2012:
panu Zdeňkovi Poulovi z Návrší

3. Koho přinesl čáp a vrána - narodili se:
13. dubna 2012 Lukáš Vozka
rodičům Petře a Ivanovi z Tuřan
11. května 2012 Maxim Ladislav Svoboda
rodičům Šárce a Ladislavovi z Tuřan

Ať chlapeček všeho dost
má v životě pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti
- jak v dětství, tak v dospělosti.
Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází,
ať ho úspěch doprovází.
Srdečně blahopřejeme.

Dne 2. června 2012 uzavřeli manželství
Jana a Tomáš z Lipoltova.

Novomanželům Bělkovým blahopřejeme!

4. Kulturní akce:
v měsíci březnu jsme byli blahopřát všem ženám v Obci Tuřany k MDŽ
v měsíci květnu „maminkám“ ke Dni matek
s kytičkou a blahopřáním.

k Mezinárodnímu dni dětí
byl uskutečněn s dětmi a rodiči výlet do bazénu Františkovy Lázně

a odpoledne na hřišti se konalo „sportovní odpoledne“ pro děti, které bylo zakončeno
„táboráčkem“ a opékání „buřtů“!

Připravujeme akci:

Poznejte Františkovy Lázně“
Vážení rodiče,
dovolte nám oslovit Vás s nabídkou výletu do Františkových Lázní.
Vy i děti budete mít možnost prožít den plný překvapení a zábavy.
Poznejte nejen překrásné lázeňské město během jízdy Frantovláčkem,
ochutnejte františkolázeňské oplatky, ale užijte si i vodních radovánek v Aquaforu
– světě vody a relaxace včetně oběda s dětským menu ve snack-baru.
Program výletu „Poznejte Františkovy Lázně“
s návštěvou Aquafora:
• Jízda Frantovláčkem po městě
• Ochutnávka františkolázeňských oplatek
• Oběd v snack baru Aquaforum - dětské menu
• 2 hodiny koupání v Aquaforu – svět vody a relaxace
• Minigolf

Výlet by se uskutečnil dne 31. srpna 2012
odjezd autobusem v 9,00 hodin
(časový harmonogram bude vypracován pracovníkem Aquaforem, budete včas informováni)

Žádáme rodiče, aby závazně vyplnili přihlášku na výlet do Františkových
Lázní a odevzdali přihlášku na obecní úřad v termínu do 22. 08. 2012.
(aby se výlet uskutečnil musí nás být nejméně 20 osob maximálně 40 osob !)

Tuřanské děti mají výlet zdarma, (trvale hlášeni v obci)
+ ostatní osoby tj. doprovod dospělých (poznámka: které budou odpovídat za bezpečnost
dítěte v bazénu a na výletě, při jízdě vláčkem a hrách, výletu se můžou zúčastnit i prarodiče) a
ostatní děti = cena na osobu 100 Kč – poplatek se vybírá při odevzdání
přihlášky.

P ř i h l á š k a:

výlet

Poznejte Františkovy Lázně“
na 31. srpna 2012

Přihlašuji na výlet:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
v doprovodu dospělé osoby, která bude odpovídat za bezpečnost dítěte v bazénu, hrách a jízdě
Frantovláčkem :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis rodičů

Poplatek na výlet:…………………………..Kč

-----------------------------------------------zde odstřihněte a odevzdejte na OÚ Tuřany------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.Seriál o třídění a recyklaci odpadů
2. díl „JAK vše funguje v zahraničí?
Zkušenosti z Evropské unie“

V minulém čísle jste se poprvé seznámili s novým seriálem, který vám odpoví na časté
otázky. Už víte, proč třídíme odpady a co je to recyklace. Tentokrát se dozvíte, jak třídění a
recyklace odpadů funguje v Evropské unii.
Ve většině zemí Evropské unie fungují tzv. systémy využití odpadů z obalů, kterým se také
říká systémy Zeleného bodu (o značce Zelený bod jste se dozvěděli minule). Princip těchto

systémů je jednoduchý: firmy (výrobci, plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za
zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Aby s mohly těchto povinností zhostit, založí
neziskovou obalovou společnost, která poté koordinuje aktivity spojené s recyklací a využitím
odpadů z obalů v dané zemi. Přitom spolupracuje s partnery z těchto oblastí: průmysl, obce,
odpadářské firmy a v neposlední řadě také veřejnost. U nás působí autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s. (více informací najdete na www.ekokom.cz)
A jak se vlastně odpady v jednotlivých zemích třídí?
Princip je všude stejný, sbírají se většinou tři materiály: sklo, plasty (nebo všechny obaly) a
papír.
SKLO – systém sběru donáškový – tzn., že musíte odpady donést do kontejneru
umístěného na ulici poblíž vašeho domu. V některých zemích se sbírají dvě nebo tři
barvy skla.
PLASTY – většinou také donáškou do kontejnerů. V Německu, Rakousku, Belgii a
Lucembursku používají pytle a nádoby pro každou domácnost – tomu se říká
odvozný systém. V některých zemích se sbírá tzv. „lehká obalová frakce“ – např.
v Německu můžete do žlutého kontejneru vhodit kromě plastů i plechovky a nápojové
kartony (krabice od džusů a mléčných výrobků).
PAPÍR A LEPENKA - ve většině zemí donáškový systém, někdy nádoba pro každou
domácnost. Často se papírové obaly sbírají společně s dalšími odpady z papíru
(časopisy a noviny).
Informace o systémech třídění a recyklace odpadů v jednotlivých zemích naleznete na
www.pro-e.org. Na této stránce jsou také „prokliky“ na webové stránky všech organizací
v Evropě.
A teď trochu zajímavých čísel:
už 18 zemí v Evropě provozuje systémy využití odpadů z obalů a používá značku
ZELENÝ BOD
více než 400 miliard obalů je označeno ZELENÝM BODEM (a vy už z minulého dílu
víte, proč)
více než 200 miliónů obyvatel má možnost třídit odpady v systémech využití odpadů
z obalů
v roce 2002 bylo využito (recyklováno) více než 12 miliónů tun obalů
A jak je na tom ČR ve srovnání se zeměmi v Evropě?
ČR je na předních místech ze všech 18 zemí, kde fungují systémy Zeleného bodu.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ OBCÍ A MĚST
KARLOVARSKÉHO KRAJE

„LIGA ODPADŮ 2012“

6.

OdKomunity.cz – místo, kde si lidé pomáhají
koordinátor projektu pro ČR:
Ing. Marián Repáň, Ľ. Fullu 5, 84105 Bratislava, SR,
tel: +421 903 103 906, email: repan@odkomunity.sk

Určitě máte i vy zkušenost, že jste někomu půjčili věc, kterou neměl a dočasně potřeboval.
Nebo jste si takto půjčili od někoho vy. Taková sousedská výpomoc zde existuje od nepaměti.
Problém ale nastává, pokud věc, kterou potřebujete, nikdo z vašich známých nemá. Musíte ji koupit, i
když ji potřebujete pouze dočasně.
A toto řeší projekt, o jehož podporu Vás žádáme. Umožňuje takovou sousedskou výpomoc v
rámci celých obcí, či okresů s lidmi, které jste před tím možná ani neznali.
Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu i s opatřeními, které chrání majitelé věci
před jejich případným poškozením nebo dokonce odcizením. Na bezpečnost uživatelů je kladen hlavní
důraz.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oznámení:
Oznamujeme Vám, že
od 16. 07. 2012 do 27. 07. 2012
bude obecní úřad Tuřany uzavřen
Z důvodu dovolené Ť.
V případě nutnosti volejte starostu obce, telefon 775 576 001
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obecní knihovna
-

je v činnosti, doznala podstatných změn ve skladbě literatury. Budeme rádi, když
naši občané budou navštěvovat knihovnu v hojném počtu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slovo dětem……

Na závěr dnešního „Zpravodaje “ zastupitelstvo obce blahopřeje všem dětem,
které úspěšně dokončily další školní rok vzdělávání.

Přejeme sluneční dny, krásné počasí, pohodu, zážitky
a rodičům „pevné nervy“.
Užijte si „prázdniny“, ať máte na co vzpomínat.
Prosím, dávejte na sebe pozor, předcházejte úrazům, dodržujte bezpečnost při
hrách a bezpečnostní předpisy při jízdě a chůzi po silnici ! !

Krásné prázdniny a rodičům krásnou dovolenou !

