Zpravodaj obce Tuřany č. 1/2013
Zpracovala: Ťupová Zdenka
Duben 2013

Vážení spoluobčané,
s opožděným příchodem jara se nám konečně dostává také trochu tolik očekávaného
tepla, za povšimnutí také stojí to, jak se naši občané pustili do jarních úprav svých zahrádek a
to vše nám přináší hned stále lepší a lepší náladu.
Přehoupli jsme se přes 1. polovinu tohoto volebního období 2010 – 2014 a jako přílohy
Vám předkládám předvolební prohlášení obou politických stran, ze kterých je složeno naše
5ti členné zastupitelstvo obce Tuřany, včetně moji zprávy, která má být jakousi rekapitulací
toho co jsme si předsevzali a jak se nám to daří plnit.
Jsem rád a vítám aktivitu našich občanů, kteří mají tu snahu udržovat svoje nemovitosti ve
slušném stavu. Na jejich pracovní výsledek je opravdu radost pohledět. Ovšem na druhé
straně je jasně vidět, že jsou mezi námi také takoví občané, kteří, řekl bych, naši obci stále
něco dluží, ale možná je to jenom moje zdání, nebo se to možná časem samo spraví.
V minulosti jsem několikrát vyslovil svoje přání a tím také vyzýval občany ke spolupráci
například tím, aby na obecní úřad dávali podněty pro činnost zastupitelstva, různá
upozornění např. s čím nejsou spokojeni a naopak co by si přáli, třeba co se kulturních akcí
týče, nabádal jsem Vás, že toto vše můžete provádět i anonymně, stačí lístek pouze vhodit
do schránky a může začít mezi námi komunikace třeba prostřednictvím „Zpravodaje“. Možná
i tomu našemu Zpravodaji by se dalo leccos vyčíst. S politováním Vám musím sdělit, že jsem
od Vás občanů neobdržel nic. Na základě řádných voleb jsem se stal starostou, mnozí z Vás
mne volili, já se snažím, aby naše obec vzkvétala, abychom šli krůček za krůčkem stále výš,
aby v naší obci bylo bezpečno, aby se slušní občané nemuseli bát o své majetky, ale co je
hodně podstatné, k tomu potřebuji Vás – občany Tuřan s přilehlými osadami. Budu opravdu
velice rád podaří-li se nám tuto barieru překonat.
Pravidelně se snažím provádět tzv. kontrolní dny s fotodokumentací, a proto jsem se
rozhodl, že Vám jich pár ve zpravodaji ukáži. Spatříte na nich, jak pěkné věci, tak i nešvary.
Přeji Vám hodně pěkných dní, hodně zdraví a slunce v duši.

František Andresík - starosta

Zpráva o činnosti starosty od 22. 02. 2013 do 15. 04. 2013
Úvodem této zprávy o činnosti starosty považuji za vhodné provést pololetní rekapitulaci našeho
volebního období a jako přílohy dokládám volební prohlášení obou politických stran, ze kterých je
složeno naše 5ti členné zastupitelstvo obce:
1) Sdružení nezávislých kandidátů „ PRO VENKOV“
2) KSČM.
Je nutné dodat, že obě politické strany mají svá předsevzetí pro toto volební období tj. 2010 –
2014 téměř totožná a tím také pro obě strany srozumitelnější. Já osobně jsem kandidoval, za
„Sdružení nezávislých kandidátů – PRO VENKOV“, proto je předsevzetí této strany pro mne prioritní.
Podíváme-li se na tato prohlášení, již na první pohled zjistíme, že se nám veškeré naše úkoly daří
s úspěchem plnit a to odhadem cca na 80%, zbývajících 20% to je to co je rozpracováno /jedná se o
projekty/ a nejpozději v roce 2014 musí být dokončeny. Rovněž je nutné podotknout, že toto
zastupitelstvo při zabezpečování veškerých záležitostí nebylo nuceno použít úspor z minulých
volebních období, ale dokonce za naše 2 leté působení se nám podařilo ušetřit cca 800,- tisíc Kč.
Pravdou také je, že tento rok bude ještě náročnější, / hlavně na další projektové dokumentace / a
pravda je ovšem také taková, že není-li projektu, není dotace a jenom z vlastního rozpočtu obce
bychom si větší díla nemohli dovolit realizovat.
Vlastní zhodnocení činnosti starosty
Od posledního řádného zasedání zastupitelstva obce Tuřany, které se konalo dne 21. 02. 2013,
probíhalo zabezpečování úkolů v následujícím sledu:
Byly podány 2 žádosti o dotace:
na bezdrátové rozhlasy, které budou umístěny v částech Tuřan, Návrší a Lipoltov a jejich význam
bude spočívat v rychlém přenosu veškerých informací mezi úřadem a občany jednotlivých částí.
Vlastní realizace bude zahájena do konce měsíce dubna 2013
na pokračování zpracování nového územního plánu pro obec Tuřany, které bylo v roce 2012
přerušeno z důvodu úmrtí zpracovatele Ing . arch. Luďka Vystyda, a bylo sepsána nová smlouva s jeho
spolupracovníkem Ing. arch. Jaroslavem Austem. Tato část „Návrhu“ bude zpracována do konce roku
2013.
Obě žádosti byly pro naši obec již schváleny.
Zadal jsem požadavek na zpracování návrhu finančního rozpočtu za účelem výměny střešní krytiny a
zateplení budovy obecního úřadu.
Byl zpracovaný návrh pro ozelenění, posudky starých vzrostlých stromů, výsadba nových stromků,
hodících se do naší lokality, vybavenosti ploch pro veřejnost / prostor u „Altanu“ na Návrší, hřiště
v Tuřanech a další blíže neurčený záměr pro Lipoltov. Tento záměr je rozfázovaný do jednotlivých
etap a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce budou jednotlivé části postupně vybírány pro
projektové zpracovaní a následné žádosti,
o přidělení potřebné dotace.
Před dokončením jsou projektové dokumentace na obytnou zónu na Návrší a stezku pro cyklisty a
chodce včetně nájezdu do obytné zóny v Tuřanech. Bude nutné uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a Obcí Tuřany přijatým usnesením ze dne 17.
04. 2013.
Do zastupitelstva obce je předložený návrh Ing. Révaye, na zpracování projektové dokumentace
vodovodního řádu na Návrší.
Koncem dubna nebo začátkem května 2013 bude zahájena činnost na průzkumném vrtu HV-01 pro
zajištění pitné vody pro Tuřany. Tento průzkumný vrt bude zajišťovat firma CHEMCOMEX Praha, a.s.,
Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, která byla pro tuto činnost vybrána, jako
zhotovitel na základě řádného výběrového řízeni. Obec Tuřany se na této činnosti podílela přípravou
a úpravou terénu pro vrtnou soupravu, za aktivního přispění našich pracovníku na HPP a našeho
občana pana Jaroslava Rustlera, všem patří naše poděkování za perfektně odvedenou práci.

Byl zadaný požadavek u firmy GPL – Invest s.r.o., se sídlem: Kněžskodvorské 2632,370 04 České
Budějovice, na zpracovaní žádosti o dotaci u MZ za účelem výstavby KČOV, v případě kladného
výsledku bude vlastní realizace zahájena v roce 2014 po výběrovém řízení zhotovitele.
Podařilo se nám získat souhlas pro výběr pracovníků na HPP od Úřadu práce, jak z okresu Cheb (3
pracovníky), tak z okresu Sokolov (3 pracovníky). V současné době jsou v pracovním poměru 3
pracovníci.
Uzavřel jsem roční smlouvu se Správou majetku v Kynšperku nad Ohří, která spadá přímo pod
Mě.Úřad v Kynšperku a disponuje značným rozsahem odborných prací a služeb.
V současné době máme v řešení označení obecní budovy energetickým štítkem, což se pro nás stalo
povinností.
Rovněž máme rozjednané směny pozemkových parcel mezi Agrokombinátem D. Žandov a Obcí
Tuřany. Jsem velmi rád, že jednání mezi Agrokombinátem a Obcí Tuřany probíhají v duchu vstřícnosti
a pochopení. Máme již vytipované pozemkové parcely ke směně, moji úlohou je tyto podklady
připravit pro místostarostu JUDr. Václava Sloupa, který bude mít úkol pro přípravu smluv.
Byly ukončeny přípravné práce týkající se historického majetku obce, o který obce měly právo do 31.
03. 2013 zažádat k navrácení zpět. Podmínkou pro tuto činnost bylo zakončení podáním žalob,
v našem případě byly podány 2 žaloby z toho první žaloba, byla podána na“ Lesy ČR Hradec Králové“
a druhá žaloba na „Stát“. Na Pozemkový úřad a Lesy ČR jsem již odeslal vyrozumění o podání žalob,
důvodem těchto vyrozumění je zastavení jakýchkoliv případných dalších transakcí jak ze strany Lesů
ČR, tak ze strany Pozemkového úřadu.
Pro zajišťování našich kulturních akcí jsem provedl nákup jednoho Párty stanu o rozměrech 8 x 4 m,
jeden takovýto již máme z minulých let, ale ten pomalu dosluhuje, rovněž jsem nechal dokoupit, za
výhodnou cenu 3 soupravy pivních setů a rovněž uvazujeme o slušném grilu na PB, který při námi
pořádaných akcích budeme zcela určitě potřebovat, Zadal jsem do výroby 4 kusy velkých tabulí, které
budou na jedné straně prezentovat naši obec s uvítacím názvem a turistickou mapou, druhá strana
bude sloužit jako výlepové místo, které v naši obci nemáme a pro tuto záležitost využíváme
autobusové čekárny. Rozmístění tabulí bude lx – Návrší,
1x – Lipoltov, 1x Tuřany na příjezdu od Mokřiny a 1x u hráze přehrady.
Na dny 12. – 14. 04. 2013 jsme zajistili přistavení 3 ks kontejnerů, aby si občané mohli v klidu provést
likvidaci nepotřebného odpadu z jejich domácností.
František Andresík - starosta

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

12. prosince 2012.
Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo:
- rozpočet obce Tuřany na rok 2013 jako vyrovnaný, v celkové výši příjmů a výdajů 1 951 500 Kč
- Obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad, která
nabývá účinnosti od 01. 01. 2013
- pronájem části p. p. č. 25/1 k. ú. Tuřany, části Tuřany, jako zahradu, na dobu neurčitou od 01. 01.
2013, cena za 1 m2 je 2,00 Kč
- pro zhotovení vrtu „Tuřany – VRT HV 01“, vybraného vítěze veřejného řízení firma CHEMCOMEX
Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,
Zastupitelstvo obce Tuřany v y d á v á změnu č. 5 Územního plánu obce Tuřany

21. února 2013
Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo:
- žádost o příspěvek na Návrh Územního plánu obce Tuřany z programu Karlovarského kraje, odboru
regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2013.
- zadání k zpracování projektové dokumentace, kterou zpracuje Ing. Martin Haueisen,
1) Stavební úpravy autobusové zastávky a zřízení nové obytné zóny podél silnice III/2129
Tuřany-Návrší,
2) Výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty podél silnice III/2429 v obci Tuřany
-nabídku k zajištění výkonu investorsko-inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a dokončení stavby
K ČOV uchazeče GPL -Invest
- příspěvek na nákup knih pro rok 2013 pro obecní knihovnu v Tuřanech
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo:
- směnu pozemků s Agro + kombinátem Dolní Žandov

11. března 2013.
Zastupitelstvo obce Tuřany vzalo na vědomí:
ukončení smluvního vztahu na zpracování nového územního plánu obce Tuřany, schválené
usnesením č. 2/12 ze dne 27. 01. 2012. Důvodem ukončení tohoto smluvního vztahu je náhlé úmrtí
Ing. arch. Luďka Vystyda.
Přílohou je Dodatek č. 1 nové Smlouvy o dílo“ uzavřený s Luďkem Vystydem - pokračovatelem
živnosti zesnulého.
Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo::
uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Jaroslavem Austem, spoluautorem díla „zpracování Územního
plánu obce Tuřany“, v ceně díla 151 250 Kč včetně DPH.

17. dubna 2013.
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje:
- hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2012, inventarizaci za rok 2012, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Tuřany za rok 2012 – bez výhrad.
- rozpočtovou změnu č. 2/2013, navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části ve výši 696 742 Kč.

- cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace řešení vegetačních úprav v obci Tuřany.
- předložený návrh na zhotovení informačních tabulí v počtu 4 ks.
- Smlouvu o výpůjčce pozemku III/21209 Návrší č. V/2103/CH/2013
- vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy.
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo podnikatelský záměr firmy Kondřej nepodpořit.
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo odhad investičních nákladů na vodovodní řad v části Návrší a
ukládá před rozhodnutím k vypracování projektu vodovodního řádu Návrší:
-svolat formou mimořádného zasedání zastupitelstva obce Tuřany k veřejnému projednání
k akci“ vodovodní řád Návrší“
Zastupitelstvo obce rozhodlo zrušit běžný účet u České spořitelny.
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1. Kulturní akce:

MASOPUST

16. 2. 2 013

13:30 - na hřišti zahájen prodej pití, aby náladu dobrou mohl každý míti
- starostovo svolení k zahájení masopustních taškařic
- průvod od OÚ Tuřany na Návrší, osoby zúčastněné byly povinny
velký hluk dělati a různá alotria páchati
- vysílení pocestní malé občerstvení „U altánku paní Františky“
na Návrší zhltly a posléze MASOPUSTA našly, pročež ten spálen
musel býti, aby jaro ku nám mohlo zavítati
- cesta zpět do Tuřany, kde MASOPUST do ohně slavnostně
Vhozen byl a další taškařice nadále tropeny
Občerstvení v Tuřanech - samé ňamky (guláš, pivo, alko i nealko pití, čajík, u
vatry se zahřáti též mohly.
Maškary byly velmi vřele vítáni a i divadélko ztropiti mohly.

Děkujeme:
Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce.

Sponzoři:
Agrokombinát Dolní Žandov spol. r.o.
Česká agrární společnost spol. r. o. Lipová
POLYGON – TECH se sídlem Praze
Agrona a.s. Nebanice
Tritia spol. s r o. Cheb
Občané Tuřan, Návrší a Lipoltova – především zaslouží velké
poděkování panu P. Maršálkovi a Lindě (za pěknou přípravu občerstvení u
„altánku“), paní Kozlíkové (masopustní koblihy), paní L. Jiřincové, panu
Lhotovi a panu Ivanovskému (za přípravu tomboly), manželům Pivoňkovým
(hudba a přípravu organizace masopusta), paní R. Šindelářové (za zhotovení
„moreny-masopusta), panu J. Rustlerovi,paní A. Vaňkové a paní E.
Andresíkové (občerstvení na hřišti).

2. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:
V měsíci lednu
paní Marii Richterové z Tuřan k 65. narozeninám
V měsíci únoru
panu Iouri Zaychenkovi z Tuřan k 60. narozeninám
V měsíci březnu
paní Darině Novákové z Tuřan k 55. narozeninám

Budeme blahopřát k významnému životnímu jubileu:
V měsíci dubnu
panu Jiřímu Lhotovi z Tuřan k 55. narozeninám
paní Márii Hlaváčkové z Lipoltova k 55. narozeninám
paní Daniele Pivoňkové z Tuřan k 50. narozeninám
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2. Koho přinesl čáp - narodili se:
18. 12. 2012 Václav Göllner
rodičům Kateřině a Karlovi z Lipoltova
25. 12. 2012 Nikolas Stehlík
rodičům Kláře a Štefanovi z Tuřan
k narození syna
blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, lásky a zdraví!

4. Oznámení:
1.
Upozorňujeme občany části Tuřan, že splátka na odvádění odpadní vod
za 3/4 roku 2013 je splatná do 30. 06. 2013
za 4/4 roku 2013 je splatná do 30. 09. 2013
za 1/4 roku 2014 je splatná do 20. 12. 2013

2.
Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 2/2012 – o poplatcích
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 5

Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu
50,- Kč,
d) 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
100,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Upozorňujeme majitelé psů, aby dohlédli na své „miláčky“ na volné pobíhání a
znečišťování veřejného prostranství a zabezpečit úklid !

3.

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.3/2012
„o poplatku za komunální odpad“

a) Při kombinovaném odvozu 1x týdně v zimě a 1x za 14 dnů v létě
Nádoba 80 l
Nádoba 120 l

1 478,- Kč/rok
2 175,- Kč/rok

b) Při odvozu 1 x za měsíc
Nádoba 80 l
Nádoba 120 l

593,- Kč/rok
858,- Kč/rok

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný na účet obce Tuřany ve dvou stejných splátkách, do 20. března a 20. září roku,
nebo jednorázově za celý rok do 20. září roku, za který se poplatek platí.

Upozorňujeme na dodržování OZV, zvláště na OZV č. 2/02013 o poplatcích za
používání veřejného prostranství, na ohlašovací povinnost a zaplacení
poplatku za využívání veřejného prostranství.
Poplatky můžete zaplatit do pokladny OÚ Tuřany nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300.
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4.
Oznamujeme občanům, že v měsíci červnu 2013
bude OÚ Tuřany
uzavřen od 10. 06. 2013 do 28. 06. 2013
V nutných případech volejte starostu obce na tel. č.: 775 576 001
Poplatky můžete zaplatit do pokladny OÚ do 7. 06. 2013 nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300.

5.
Ve dnech 12. 04. až 15. 04. 2013 byly v částech obce Tuřany přistavěny
kontejnery na velko-objemný odpad.
Obecní úřad Tuřany upozorňoval občany, aby do kontejnerů nedávali
vyřazené elektropřístroje, pneumatiky apod., ale při kontrole bylo shledáno,
že tyto předměty se nacházejí v kontejnerech.
Ti občané, kteří tuto výzvu nebrali vážně nám zbytečně vytáhli peníze
z obecné pokladny, které jsme museli uhradit za nebezpečný odpad.
Od roku 2009 máme u OÚ Tuřany ekokontejnér, kde jsou umístěny vyřazené
elektrospotřebiče, nebezpečný odpad apod. Stačí dát vyřazený přístroj ke

kontejneru ve dvoře u č. p. 7 nebo se dohodnout s pracovnicí OÚ Tuřany
(telefon: 355 335 476 nebo 775 576 003), která otevře ekokontejner k úklidu
přivezených věcí.
6.
V měsíci březnu byl zaslán dopis všem majitelům větších pozemků, které se
nacházejí v našem katastrálním území Tuřany a Lipoltov, aby dbali na
posekání a údržbu svých pozemků, tak jak jim ukládá zákon, aby nedocházelo
šíření plevelů a dalších invazních rostlin, protože i naše obec si zaslouží být
krásnou.

7.
Obec Tuřany se i v letošním roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2013“,
žádáme občany, aby nám pomáhali udržovat veřejná prostranství
v jednotlivých částech obce Tuřany. Dbát i na úklid před vlastní nemovitostí,
např. vysekání trávy před plotem apod.
Dále žádáme rodiče, aby dohlédli na děti, protože se začíná v obci rozmáhat
vandalismus (vyvrácení koše u posezení, ulomení planěk u vrátek na dětské
hřiště, papírky a pet-láhve po hřišti), 2x vyvrácení cedule s označením názvu
obce Tuřany, apod.
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