MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 8

ČÍSLO 10-12 / 2010
Usnesení č. 8/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 16. 9. 2010

Projednání darovací smlouvy od Skupinového vodovodu Svitavy
Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou od Skupinového
vodovodu Svitavy ve výši 50 000,- Kč.
Zastupitelé schválili darovací smlouvu od Skupinového vodovodu
Svitavy ve výši 50 000,- kč
Projednání koupě pozemku č. 286 v k.ú. Karle
Zastupitelé byli seznámeni s prodejem pozemku č. 286 v k.ú. Karle.
Zastupitelé schválili koupi pozemku č. 286 v k.ú. Karle o výměře 151m2
od Českých energetických závodů Praha za celkovou cenu 700,- Kč.
Projednání úpravy rozpočtu obce Karle č. 6/2010
Zastupitelé byli seznámeni s úpravou rozpočtu č. 6/2010
Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu obce Karle č. 6/2010
Projednání vedení stravování a účetnictví Mateřské školy Karle
Zastupitelé byli seznámeni s vedením stravování a účetnictví mateřské
školy.
Zastupitelé berou na vědomí převod vedení stravování Mateřské školy
v Karli na obecní úřad od 1. 9. 2010 a převod účetnictví Mateřské školy
v Karli na obecní úřad od 1. 1. 2011.
Projednání splátek úvěru od České spořitelny
Zastupitelé byli seznámeni se splátkami úvěru do České spořitelny.
Zastupitelé schválili možnost prodloužení úvěru od České spořitelny.
Projednání rozpočtového výhledu obce Karle na roky 2012-2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým výhledem obce Karle na roky
2012 – 2014.
Zastupitelé schválili rozpočtový výhled obce Karle na roky 2012-2014.

Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků, do nového
nového roku
hodně zdraví, štěstí a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Obecní zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu

VYCHÁZÍ DNE 22.12. 2010
Usnesení č.9/2010
z ustavující schůze Zastupitelstva obce Karle
konané dne 8. 11. 2010

Předání osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce Karle
zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
Zvolení zapisovatele zápisu
návrh na zapisovatele: Miloš Jadrný
zastupitelstvo schválilo zapisovatele: Miloš Jadrný
Složení slibu člena zastupitelstva
zastupitelé složili slib člena zastupitelstva
Volba starosty a místostarosty obce
volba starosty proběhla veřejně
zastupitelé zvolili starostu obce – Pavel Pavliš, ročník 1954, bytem
Ostrý Kámen 11
volba místostarosty proběhla veřejně
zastupitelé zvolili místostarostu obce – Miloš Jadrný, ročník 1977,
bytem Karle 139
Volba členů kontrolního a finančního výboru
zastupitelé zvolili: Kontrolní výbor – předseda: Jan Zandler
člen: Jaroslav Hanus, Josef Dokoupil
zastupitelé zvolili: Finanční výbor – předseda: Miloš Baran
člen: Jan Tobek, Drahuše Češková
Volba členů kulturní komise
zastupitelé zvolili: Kulturní komise – předseda : Stanislava Kakišová
člen: Kateřina Havranová, Hana Pechancová,
Zdeňka Vomáčková

KOMINÍK
Od 1. ledna 2011 platí Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
Od ledna roku 2011 platí nová vyhláška pro majitele
nemovitostí, která udává povinnost prohlídky komínů 1x ročně +
revizní zprávu. Od nového roku nebude stačit obyčejné potvrzení
o platbě kominíkovi, ale budete od něho muset mít celý formulář
– revizní zprávu. Vedení přehledu kontrol je důležité, protože při
případných nešťastných událostech bude zpráva o kontrolách a
čištění požadována hasiči i pojišťovnou. Čištění spotřebiče na
tuhá paliva o výkonu do 50 kW je nyní nově možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však 3x ročně. Zda
je domácí čištění prováděno dostatečně a správně, pak posuzuje
kominík při povinné kontrole 1x ročně.
Na Ostrý Kámen a do Karle přijede kominík
18. a 19. ledna 2011.
Domácnosti, které navštěvoval i minulý rok, bude obcházet.
Pokud má i někdo další zájem o službu kominíka v tyto dny, je
potřeba se nahlásit na obecním úřadě. Prohlídka kominíka a
revizní zpráva stojí 300,- Kč + vymetení komína, které není podle
zákona povinné.

Vánoční pohlazení

Příjemně strávený víkend
Dne 4. prosince se na sále Kulturního domu v Karli konala
„Mikulášská besídka“. Před příchodem čerta s Mikulášem se mohly
děti zúčastnit her a soutěží, za které byly odměněni sladkou
odměnou. A když se setmělo, přišel pro všechny ten očekávaný
okamžik. Ve dveřích se objevili čerti s Mikulášem a andělem.
Všechny děti, nejen ty hodné ale i zlobivé, si od Mikuláše odnesly
za pěknou básničku sladkou odměnu.
Následujícího dne 5. prosince byla první adventní neděle.
Kulturní komise připravila pro veřejnost vánoční dílny, na kterých si
děti i dospělí mohli zhotovit různá přáníčka, svícínky, adventní
věnce a jiné vánoční dekorace.
Všem, kteří navštěvovali naše akce
v roce 2010 děkujeme a těšíme se,
že se příští rok na našich akcích opět
sejdeme.
Veselé vánoce a šťastný nový rok
Vám za kulturní komisi přejí Zdeňka,
Katka, Hanka a Stáňa.

Děkujeme všem maminkám, tatínkům, prostě všem, kteří
si našli chvíli volného času a ve čtvrtek 16. 12. 2010 přišli
do naší školky.
Vánoční pohlazení, jak jsme naše setkání pracovně
nazvali, bylo malým zastavením v předvánočním ladění,
chvilkou strávenou v prostředí, kde Vaše děti a vnoučátka
tráví většinu svého dne. Děti se na odpoledne zodpovědně
připravovaly, nejenom malými dárky, ale především
procvičováním své paměti. Básničky, písničky a volná
dramatizace písně Daleko na severu, vše jim vyšlo, tak jak
si určitě přály. Tréma dělala také chvílemi pochopitelně
své, ale máte úžasně šikovné děti, které zvládnou opravdu
vše. Dobroty od maminek mizely před očima tak jako
vlastnoručně dětmi pečené a zdobené perníčky. A kdo
jste si donesl domů v pořádku svůj vánoční výrobek,
věříme, že společně s přáním ozdobí Váš vánoční stůl.
Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další
společné chvíle.
Přejeme Vám všem mnoho pěkných chvilek o vánočních
svátcích a do Nového roku přejeme Vám a Vašim maličkým
pevné zdraví.
Za kolektiv mateřské školy Vám toto ze srdce přejí
paní učitelky a paní kuchařka.

Ordinace praktického lékaře v závěru roku
V době od 20.12. do 31.12. zůstává ordinace stejná jako
během roku.
Změna je pouze ve čtvrtek 23.12. a 30.12., kdy odpolední
ordinace nebudou. Pacienti s náhlým onemocněním budou
ošetřeni v Trstěnici v době od 10 do 12 hodin.
V pátek 31.12. se v Čisté neordinuje. Možnost ošetření
budou v Trstěnici od 9 do 11 hodin.

Cena vodného a stočného pro rok 2011
cena vodného a stočného na rok 2011 v porovnání s rokem 2010
cena vč. 10% DPH
rok 2010
rok 2011
navýšení
vodné
28,88
30,38
1,50
stočné
31,08
33,58
2,50
vodné + stočné
59,96
63,96
4,00
Dopad zvýšení ceny na odběratele
Pro úplnost uvádíme, že průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele
je přibližně 37 m3/rok.
Při navrhovaném zvýšení tak jeden obyvatel zaplatí za vodné a stočné v
roce 2011 průměrně částku ve výši cca 2.367 Kč (63,96 Kč/m3 x 37 m3),
proti výdajům cca 2.219 Kč v roce 2010 (59,96 Kč/m3 x 37 m3).
Navýšení bude v tomto případě činit 148,- Kč/rok.
Obyvatel napojený pouze na vodovod, zejména v obcích právního
obvodu provozovaných společností Vodárenská Svitavy s.r.o. zaplatí za
vodné v roce 2011 průměrně částku ve výši cca 1.124 Kč (30,38 Kč/m3 x
37 m3), proti výdajům cca 1.069 Kč v roce 2010 (28,88 Kč/m3 x 37 m3).
Navýšení bude v tomto případě činit 55,- Kč/rok.
Skupinový vodovod Svitavy
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