Zpravodaj obce Tuřany č. 3/2012
Zpracovala: Ťupová Zdenka
říjen 2012

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
29. srpna 2012
Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí:
Kontrolu usnesení
Zprávu o činnosti za uplynulé období starosty a místostarosty
Zprávu o činnosti finančního výboru
Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zprávu o plnění rozpočtu za I. pololetí 2012
Zprávu o činnosti knihovny
Zprávu o převodu majetku z mikroregionu Chebská pánev do majetku obce Tuřany
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvalilo:
II. aktualizaci „Místního programu obnovy vesnice obce Tuřany“
rozpočtovou změnu č. 4/červen/2012
- rozpočtovou změnu č. 5/srpen/2012
- pojistnou smlouvu pro obec Tuřany s Českou pojišťovnou
-

Dnem 1. července 2012 se stala Obec Tuřany vlastníkem kanalizačního řádu, když od PF ČR
koupila kanalizaci rozvedenou v obci a jímku, do níž je kanalizace svedena. Do 30. 06. 2012
platili původci odpadních vod cenu za odvod odpadních vod PF ČR.

S účinností od 01. 07. 2012 stanovuje zastupitelstvo obce cenu za odvod odpadních vod takto:
Množství vypouštěné odpadní vody je stejné, jako množství vody, kterou původce odebral
z veřejného vodovodu nebo z vlastní studny. Původce odpadních vod odpovídá za instalování
vodoměru, přesnost a správnost chodu měřícího zařízení na odběr vody.
V případě provozovny restaurace se množství navyšuje dle směrných čísel stanovených Vyhláškou
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001., Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Cena je stanovena ročními náklady na údržbu kanalizace, údržbu jímky, její vyvážení, ekologickou
likvidaci odpadních vod a tvorbu fondu údržby a oprav kanalizace. Pro tvorbu fondu údržby a oprav
se stanovuje částka ve výši 15% ročních nákladů na údržbu kanalizace, údržbu jímky, její vyvážení,
ekologickou likvidaci odpadních vod.
Původce odpadních vod je povinen platit obci zálohu na cenu za odvádění odpadních vod ve výši
100,- Kč na osobu čtvrtletně. Záloha je splatná v hotovosti v pokladně obce, a to vždy do
posledního dne čtvrtletí na čtvrtletí následující (31. 12.;31. 3.;30. 6.;30. 9.)
Vyúčtování bude provedeno obcí vždy do 30. 6. následujícího roku. Případný nedoplatek uhradí
původce ve lhůtě 14-ti dnů od doručení vyúčtování, a to v hotovosti v pokladně obce. Případný
přeplatek vrátí obec původci do 14-ti dnů od označení účtu, na který mají být finanční prostředky
obcí poukázány.
Při prodlení se zaplacením záloh či nedoplatku bude obec účtovat odběrateli úrok z prodlení ve výši
stanovené platným právním předpisem.
Zastupitelstvo schvaluje Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace:

nevypouštět do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů, než z veřejného vodovodu či z vlastní
studny,
nevypouštět do kanalizace látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno (např.
jedy, chemikálie, pevné části odpadu, umělohmotné předměty, apod.)
udržovat kanalizační přípojku a ostatní zařízení sloužící k odvádění odpadních vod, která jsou
v jeho majetku, ve stavu schopném provozu,
udržovat lapol (zařízení k zachytávání tuků) v provozuschopném stavu tak, aby nedošlo k úniku
tukových částí do veřejné kanalizace,
dojde-li k zanesení kanalizační přípojky, zajistit si bezodkladně odstranění závady (ucpávky) na své
náklady.
- komisi pro vyřazení materiálu- majetku před zahájením inventarizace 2012 ve složení:
předseda Ladislav Svoboda, člen MVDr. Hošková Miloslava, Zdenka Ťupová.
- obce Tuřany se zapojí do „Projektu výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“
- Obec Tuřany zažádala o historický majetek obce
- nabídku firmy GESPOL s.r.o. na pořízení dat a jejich export do požadovaných formátů pro
digitální zpracování přídělového majetku firmou NATURPROJEKT
a další práce spojené s projektem.
- firmu Truhlářství Lipoltov, Jaroslav Hotěk na zhotovení zakázky „Obnova budovy OÚ Tuřany“
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a revokovalo usnesení
č. 17/2000, které zní:
Převod vodovodního řádu pro obec Tuřany od PF ČR do vlastnictví obce, až po generální opravě.
a usnesení č. 22/05, které zní:
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo jednání s PF ČR územní pracoviště Cheb – ohledně postupu
zpracování návrhů projektů vodovodního řádu v obci Tuřany, návrhů opravy a rekonstrukce
kanalizační sítě v obci Tuřany
a schvaluje
návrh převzít sítě s projektovou dokumentací a zahájení stavebního řízení.
a nahrazuje novým usnesením
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo situaci ohledně vodárny Návrší a vodovodního řadu
v obci Tuřany a schvaluje převzetí studny na st.. p. č. 77 (Návrší) v k. ú. Tuřany, se zařízením
předčištění a úpravy vody včetně vodovodního řadu bezúplatně od PF ČR s doložením zkoušky
zdravotní nezávadnosti pitné vody.

20. září 2012
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo předložený upravený návrh Zadání Územního plánu
obce Tuřany, které je součástí tohoto usnesení
souhlasilo
s návrhem Vyhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a
připomínek veřejnosti, uplatněných v průběhu projednání návrhu Zadání Územního plánu Tuřany,
schválilo
Zadání Územního plánu obce Tuřany
v souvislosti s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtovou změnu č. 6 v příjmové a výdajové části
rozpočtu ve výši 55 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a rozhodlo o jmenování komise pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Tuřany- VRT HV 01“

2. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:

v měsíci říjnu:
Paní Anežce Milatové z Lipoltova k 80. narozeninám

Paní Julii Compelové z Lipoltova k 90. narozeninám
3. Kulturní akce:
Dne 31. srpna 2012 se uskutečnil pro děti výlet „ Poznejte Františkovi Lázně“
„Loučení s prázdninami“

S programem: ochutnávka františkolázeňských oplatek, jízda Frantovláčkem, koupání v Aguaforu
s obědem v snack baru Aguaforum (kuřecí polévka s nudlemi a přírodní kuřecí s rýží, limonáda) a
minigolf.
Program byl velmi hezký, počasí nám také přálo, sice sluníčko nesvítilo, protože den předtím „lilo jako
z konve“, ale bylo příjemně.
Děti byli velmi hodné. Poslední den prázdnin si děti užily pěkný den.
Odjeli jsme 9,30 hodin, návrat byl 16,00 hodin.

Dne 10. listopadu 2012
od 10,00 hodin na OÚ Tuřany
byl slavnostní zápis a „přivítání novorozených občánků
do života“ a to:
Maxíka Ladislava Svobody, který se narodil 11. května 2012
Karolínku Štajerovou, která se narodila 18. ledna 2012
Lukáška Vozky, který se narodil 13. dubna 2012
„Blahopřejeme“

Akce, které připravujeme:

Pozvánka
na „Mikulášskou besídku pro děti“
která se koná v pátek
1. prosince 2012
v restauraci u sv. Antoníčka v Tuřanech
od 15,30 hodin
Upozornění pro rodiče, babičky a ostatní……
“ Mikulášské balíčky“ obdrží děti do 15. let trvale hlášeny v obci, proto žádáme rodiče, babičky, kteří
budou zde mít vnuky a vnučky, které nejsou zde trvale hlášeni, aby nahlásili v termínu do 21. listopadu
2012 na OÚ Tuřany počet balíčků. Poplatek za 1.mikulášský balíček je 100Kč.

POZVÁNKA
na Vánoční sousedské posezení s harmonikou v roce 2012

Tradičně se setkáme v restauraci
U sv. Antoníčka v Tuřanech (u Šindelářů)
v pátek 23. listopadu 2011 v 16,30 hod.
Žádáme spoluobčany, aby v termínu do 21. listopadu 2012 nahlásili na obecní úřad
Tuřany (tel: 355 335 476 nebo 775 576 003-Ťupové)závazně účast na „Vánočním sousedským
posezení 2012“ z důvodu organizačního („večeře“).
Děkujeme.

Předkládáme Vám návrh OZV o poplatcích č. 2/2012, která se bude
projednávat na jednání ZO Obce Tuřany dne 21. 11. 2012
a schválená bude na jednání ZO dne 12. 12. 2012.
OBEC Tuřany
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne …………….. usnesením č. ……….. usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Tuřany zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
poplatek ze psů,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek z ubytovací kapacity.
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Tuřany2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.4
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa
(např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 24 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa
200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
200,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis5.
ČÁST III.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.6
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem
poplatku.7
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 10
dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným
způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 24 této vyhlášky.
5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
6

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto
zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.8
Čl. 10
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 5,- Kč, není-li tento dnem příchodu.
Čl. 11
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne kalendářního pololetí.
Čl. 12
Osvobození a úlevy
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo
vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.9
ČÁST IV.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.10
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.11
Čl. 14
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
- v katastrálním území Tuřany
obec Návrší :
p. p. č. 642/1, 506, 649, 651, 446/2, 651/1

obec Tuřany :
p. p. č. 413, 413/4, 413/3, 412, 13/2, 10/2, 10/5, 21/1, 394/2, 1/4, 1/3, 25/1, 394/1, 25/6, 25/7,
394/12, 2, 325, 39/1,
8

§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9

- v katastrálním území Lipoltov
obec Lipoltov
p. p. č 26/7, 26/6, 26/8, 430, 401/7, 350, 215/10, 147, 74, 358/2
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto
užívání fakticky skončilo.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného
prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující
pracovní den.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 24 této
vyhlášky.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů
uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
.......................................................................................................................10,-.Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje..............10,-Kč
za provádění výkopových prací ..................................................................... 5,-Kč
za umístění stavebního zařízení ......................................................................5,-Kč
za umístění zařízení cirkusů ...........................................................................10,-Kč
za umístění skládek .........................................................................................5.-Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ........................................1,.-Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .....................................1,-Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .....................................10,-Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………………………… 3,- Kč
za umístění reklamního zařízení ………………………………………………. 10,- Kč
Čl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 19
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely12,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Od poplatku se dálen osvobozují:
sportovní a kulturní akce pořádané místními neziskovými organizacemi a spolky,
umístění stavebních zařízení a provedení výkopů na veřejném prostranství za účelem odstranění
havárie po dobu 48 hodin.
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§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.13
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.14
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů
od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje
stanovené v čl. 24 této vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do
evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z
časového hlediska.15
Čl. 22
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,-Kč
Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v poslední den každého kalendářního měsíce.

ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 24
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
V ohlášení poplatník nebo plátce uvede16
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.17
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.18
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Čl. 25
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.19
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.20
Čl. 26
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
1. 1/2004, o místním poplatku ze psů ze dne 31.3.2004
2. 2/2004, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 31.3.2004
3. 3/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 31.3.2004
4. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku ze psů ze dne
20.7.2006
5. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt ze dne 20.7.2006
6. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne 20.7.2008.
Čl. 27
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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František Andresík
starosta

JUDr. Václav Sloup
místostarosta

Připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Tuřany č. 2/2012
mohou občané uplatnit buď
písemně ve lhůtě stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích při jeho
zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Tuřany,
která bude projednána na zastupitelstvu obce dne: 21. 11. 2012 návrh
a schvalována na jednání ZO dne 12. 12. 2012

K výsledkům voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Vážení spoluobčané,
ve dnech 12. - 13. 10. 2012 se uskutečnily volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje, o jejichž
výsledku jste měli možnost spolurozhodovat. V Karlovarském kraji zvítězila KSČM, když získala 22,98
% všech hlasů a ziskem 14 mandátů v zastupitelstvu, druhá se umístila ČSSD s 22,73 % hlasů a ziskem
13 mandátů, třetí skončila ODS s 9,79 % hlasů a ziskem 5 mandátů, čtvrté skončilo Hnutí za
harmonický rozvoj obcí a měst s 9,09 % hlasů a ziskem 5 mandátů (HHROM) a do zastupitelstva ještě
postoupila TOP O9 a Starostové pro Karlovarský kraj se 7,38 % hlasů a ziskem 4 mandátů a
ALTERNATIVA se 6,7 % hlasů a 4 mandáty.
V Tuřanech dali voliči nejvíce hlasů KSČM (49,01 %), na druhém místě ČSSD (13,72 %), o třetí místo se
podělila ODS s HHROM (shodně 7,84 %), nejméně hlasů občané dali hnutí ALTERNATIVA (5,88 %) a
LEV 21 (3,92 %).
Vítěznou KSČM budou v Zastupitelstvu Karlovarského kraje reprezentovat Mgr. Borka Jaroslav, Černý
Václav, Vojtová Barbora, Mgr. Holan Jiří, JUDr. Václav Sloup, Murčo Josef, PhDr. Kalaš Oleg, Jurčák
František, Ing. Živný Václav, Ing. Jakubík Václav, Ing. Valjentová Eva, Tancibudek Jan, Bartůňková Věra
a Hajská Bohuslava. S ohledem na počet získaných mandátů musí KSČM, jako vítězná strana,
vyjednávat o podpoře při sestavení rady kraje, což není jednoduchá záležitost a nejbližší dny ukážou,
kdo povede Karlovarský kraj v dalších čtyřech letech.
Jménem Krajského výboru KSČM, jménem OV KSČM a jménem svým vyjadřuji poděkování občanům
Tuřan – voličům, že se v hojné míře dostavili k volbám a svými hlasy pomohli k vítězství KSČM ve
volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje. Jsem rád, že jsem občanem Tuřan – obce, v níž se
k volbám dostavilo 56,31 procent voličů, což je tradiční účast ve volbách v obci Tuřany, jedna
z nejvyšších v okrese Cheb.
JUDr. Václav Sloup
místostarosta obce Tuřany
zastupitel Karlovarského kraje za KSČM

