MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 7

ČÍSLO 7/2009
Usnesení č. 5/2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 21.5.2009
Ověřovatelé zápisu : Hanus, Štěpánek
Přítomni : Pavliš, Jadrný, Peňáková, Hanus, Tobek, Baran, Štěpánek, Pulkrábek
Omluveni : Zandler
Program :
Projednání smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Karle
Projednání žádosti stavebního úřadu Litomyšl ohledně stavby plotu M. Pulkrábka
Projednání třetí splátky na větrnou elektrárnu firmě SaM Jevíčko
Projednání akce ,,beseda s důchodci“
Projednání úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2009
Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 166 v kú Karle panu Matějkovi z Prahy
Projednání žádosti ZŠ a MŠ Trstěnice o sponzorský dar
Projednání nabídky smaltovaných cedulí obce
Projednání provedení výběrového řízení na zřízení střediska Czech Point

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Projednání smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ Karle.
- zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými náklady projektu oprava
sociálního zařízení v MŠ Karle, s provedením Výběrového řízení
- zastupitelstvo schválilo provedení výběrového řízení a schválilo
smlouvu o odborné technické pomoci organizačního zajištění procesu
a přípravy veřejné zakázky – Oprava MŠ s ing Krejčím Markem, Praha
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

2.

VYCHÁZÍ DNE 17. 7. 2009

Zápis do MŠ
Tak jako každým rokem proběhl v květnu zápis dětí do MŠ Karle.
K 30. 6. ukončí docházku do naší školičky tři předškoláci, tři děti
získaly místo v MŠ, kde mají svá bydliště. Ze zapsaných dětí na
minulý školní rok, kterých bylo 17, nám zůstává 11 dětí. K zápisu na
nový školní rok přišlo 6 nových dětí, takže počet dětí zůstává stejný.
Dvě děti budou integrované. Situace v počtu dětí se může
pochopitelně ještě do 30. 9. (kdy se posílají statistické výkazy na
ministerstvo) změnit a byly bychom tomu jedině rády. Věříme, že
s novou rozestavěností a otevřené vstřícnosti místa budeme mít i
v příštích letech školku naplněnou. Pro zajímavost a Vaše srovnání
nabízíme malý náhled na stavy dětí v letech minulých. Šedesátá léta
– průměr -16, sedmdesátá -17, osmdesátá -24, devadesátá -25,
současnost-21.
kolektiv MŠ

Projednání žádosti stavebního úřadu Litomyšl ohledně stavby plotu
M. Pulkrábka.
- zastupitelé byli seznámeni se situací stavby plotu M. Pulkrábka v těsné blízkosti
hlavního řadu vodovodu obce Karle, se zúčastněným M. Pulkrábkem se probrala
možná řešení
- zastupitelstvo bere na vědomí žádost stavebního úřadu Litomyšl a o nápravě
se bude dále jednat
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

3.

Projednání třetí splátky na větrnou elektrárnu firmě SaM Jevíčko.
- zastupitelé byli seznámeni s pokračující stavbou VE
- zastupitelstvo schválilo 3 splátku na stavbu VE firmě SaM Jevíčko v ceně
20 mil. Kč + DPH.
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

4.

Projednání akce ,,beseda s důchodci“.
- zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovanou akcí
- zastupitelstvo schválilo pořádání kulturní akce ,,beseda s důchodci“
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

5.

Projednání úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2009.
- zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravou rozpočtu
- zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2009
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

6.

Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 166 v kú Karle panu
Matějkovi z Prahy.
- přečetla se žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 166 v k.ú. Karle
o výměře 848 m2
- zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 166 v kú Karle o výměře
848 m2 za cenu 5,- Kč/m2 panu T. Matějkovi z Prahy
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

7.

Projednání žádosti ZŠ a MŠ Trstěnice o sponzorský dar.
- přečetla se žádost ZŠ a MŠ Trstěnice o sponzorský dar na akce pořádané
ZŠ Trstěnice
- zastupitelstvo schválilo příspěvek 1000,- Kč na akce pořádané ZŠ Trstěnice
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

8.

Projednání nabídky smaltovaných cedulí obce.
- zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou nákupu smaltovaných tabulí označení
důležitých míst v obci
- zastupitelstvo zamítlo nabídku nákupu smaltovaných tabulí
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

9.

Projednání provedení výběrového řízení na zřízení střediska
Czech Point.
- zastupitelé byli seznámeni s provedením výběrového řízení na zřízení střediska
Czech Point, výběrového řízení se účastnily fi : Orfast s.r.o. Polička, Galileo
corporation s.r.o. Chomutov, Doradus COM s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
- zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení fi. Orfast s.r.o. Polička
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Prázdninový vláček
Pohádkově proběhl i nás tradiční výlet vlakem do Poličky. Sice se
předškoláčkům, kteří spali přes noc ve školce ,(poprvé a naposledy v životě),
moc z polštářků nechtělo, ale představa nových dobrodružství je natolik
popohnala, že byli připraveni na cestování raz dva. Ostatní děti je po cestě
zpovídaly – co dělají hračky v noci, jaká byla noční výprava do sklepa, co se
jim ve školce zdálo apod. Cesta jim proto rychle utekla.V Poličce jsme
navštívili nádhernou výstavu v Regionálním muzeu – Jak se rodí večerníčkys poutavým a zajímavým slovním doprovodem zaměstnance muzea. Děti
byly doslova unešené z výstavní expozice, neboť osahat si známé
večerníčkové postavy a vidět, jak se pohádka dělá, to je opravdu zážitek i pro
dospělé. Výstava probíhá až do konce září a navštívit ji doporučujeme všem.
Nezklamal nás ani dobrý oběd a tradiční zmrzka. A hlavně cesta vláčkem. I
tentokrát některé děti cestovaly tímto dopravním prostředkem poprvé.
Některé již jako tradičně po únavě celého dne cestu prospaly. Z Vendolí jsme
se vydali již po svých a vrátili jsme se všichni v pořádku. Ubrkaní, špinaví,
bez ztráty baťůžků a děti měly svým rodičům určitě hodně co vyprávět.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodinám krásné prázdniny bez
úrazů, a nám nekomplikovanou rekonstrukci části prostor MŠ,
abychom mohly po prázdninách dobře rozjet
nový školní rok 2009/2010.
MŠ

POPLATKY
Dne 31. 3. 2009 skončila splatnost výběru poplatků za
komunální odpad a psa. K dnešnímu dni jsou však stále
vedeny dluhy u některých našich spoluobčanů. Těm byla na
začátku července zaslána upomínka do vlastních rukou s
poslední splatností nebo s možností domluvení si
splátkového kalendáře u starosty obce.
„Neplatiči“, kteří nevyužijí ani jednu z těchto možností
úhrady poplatků, budou 3. 8. 2009 předání k řízení
Exekutorskému úřadu ve Svitavách, který si účtuje
k vymáhané částce dalších 7.000,- Kč na dlužnou osobu.
Příklad: 2 dospělí a 2 děti dluží obci 4x 400,- Kč za
odpady + 4x 7.000,- Kč Exekutorskému úřadu. Celková
částka se tak vyšplhá na 29.600,- Kč.
Věříme, že toto je spravedlivé řešení
vůči občanům, kteří platí poctivě
poplatky rok co rok.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a
ověřování pravosti podpisu
Pro informaci uvádíme:
- ověřit nelze kopii občanského průkazu, cestovního dokladu,
zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky,
služebního průkazu, průkazu povolení pobytu cizince,
rybářského lístku, loveckého lístku, vkladní knížky, šeku,
směnky, cenných papírů, losů, rysů, nebo technické stavby
- při ověřování podpisu lze ověřit podpis pouze psaný latinkou,
pokud se osoba podepisuje azbukou a neumí svůj podpis
v latince, musí jeho podpis ověřit notář
- při žádosti o ověření podpisu se předkládá platný doklad
totožnosti: občanský průkaz, cestovní průkaz, nelze použít jako
doklad totožnosti řidičský průkaz
Obecní úřad prování ověřování v úřední dny pondělí a středa,
a za poplatek 30,- Kč.

Nové knihy v knihovně

Datovými schránkami by se měli vybavit i východočeské
firmy zapsané v obchodním rejstříku. Díky jim už
například nebude možné unikat před „nepříjemnou“
poštou.
I když zákon o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů začal platit od 1. července, povinnost
schránku používat byla odsunuta na 1. listopad.
Od tohoto data bude komunikace prostřednictvím datových
schránek pro právnické osoby a orgány veřejné moci
povinná.
Živnostníci podnikající jako fyzické osoby a ostatní
občané si je mohou založit podle vlastního uvážení.
Zákonodárci od schránek očekávají několik přínosů:
Vzájemný styk mezi stranami se urychlí. Adresáti budou
moci používat zaslané dokumenty k oficiálním účelům.
Podnikatelé vyřídí potřebné záležitosti rychleji, levněji a
efektivněji, než tomu bylo doposud. A neposlední efekt –
nebude už možné vyhýbat se převzetí zásilky.
Schránky zavádějí mimo jiné tzv. „právní fikci doručení“.
Jinak řečeno, zásilka je po určité době považována za
doručenou a vyzvednutou. A to i v případě, že si ji ze své
schránky adresát nevyzvedl.
Dodané dokumenty se považují za doručené, jakmile se do
schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud se nepřihlásí do
deseti dnů ode dne dodání, je zásilka považována za
doručenou automaticky.

Zpravodaj Karelský dnešek je možné najít na
webových stránkách www.svitavskoweb.cz

Knihovna se rozrostla o další nové tituly.
Aiša–perla harému; Alibi; Dáma a lupič; Dáma jeho srdce;
Divoch z Vysočiny; Dívčí parta; Dům u jezera; Hra o Elišku;
Jana; Krásná zahrada bez čekání; Manželky, milenky, zoufalky;
Past na kočku; Potížistka; Prstýnek; Síla něhy; Síla osudu; Srdce
v sázce; Strážkyně tajemství; Svérázná nevěsta; Šibalství
medvídka Pupíka; Ťapík na statku; Ztracená; Zuzka a poníci;
52 nápadů pro děti.

Doručovací adresa
Od 1. 7. 2009 je možné na žádost obyvatele vést v evidenci
obyvatel též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány
úřední písemnosti.
Adresu pro doručování úředních písemností, její změnu nebo
zrušení ohlásí obyvatel Obecnímu úřadu v Karli.

Rozpis služeb stomatologie ČERVENEC - SRPEN
11. – 12.7. MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova 445,
tel. 461724369
18. – 19.7. MUDr. Jitka Kosslerová, Polička, Haškova 445,
tel. 461724369
25. – 26.7. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, Družstevní 69,
tel. 461100497
1. – 2.8.
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137,
tel. 461619670
8. – 9.8.
MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55,
tel. 461724635
15. – 16.8. MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánská 1137,
tel. 461614614
22. – 23.8. MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809,
tel. 461615414
29. – 30.8. MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184,
tel. 461634157
29. – 30.8. MUDr. Eva Malá, Svitavy, Dimitrovova 799/4,
tel. 461534249
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