MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 8
Usnesení č. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 27. 5. 2010

Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 379/1 v
Karli
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí M. Háněla
(Karle č.p. 66) o koupi pozemku p.č. 379/1 v k.ú. Karle
o velikosti po zaměření do 1500 m2 na stavbu.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost M. Háněla
o koupi pozemku.
Projednání prodeje pozemku p.č. 163/2 v Karli
Zastupitelé byli seznámeni s prodejem pozemku p.č.
163/2 v k.ú. Karle panu Čermákovi.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 163/2
v k.ú. Karle výměra 427 m2 za cenu 5,- Kč/ m2.
Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 286
v Karli
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou k odkoupení
pozemku p.č. 286 v k.ú. Karle od České energetické
závody státní podnik v likvidaci.
Zastupitelstvo neschválilo odkoupení pozemku p.č.
286 v k.ú. Karle.
Projednání 3. úpravy rozpočtu na rok 2010 pro
obec
Zastupitelé byli seznámeni s úpravou rozpočtu č. 3 na
rok 2010 pro obec Karle.
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 3 na rok
2010 pro obec Karle.
Projednání hospodářského výsledku mateřské
školy za rok 2009
Zastupitelé byli seznámeni s hospodářským výsledkem
hospodaření mateřské školy.
Zastupitelstvo projednalo
hospodářský výsledek
hospodaření za rok 2009 ve výši 653,64 Kč
a schválilo převod do rezervního fondu.
Projednání návrhu závěrečného účtu obce Karle
za rok 2009
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem závěrečného
účtu obce Karle za rok 2009.
Zastupitelstvo schválilo návrh závěrečného účtu.
Projednání úhrady faktury VBV Plast s.r.o.
Zastupitelé byli seznámeni s fakturou od firmy VBV
Plast s.r.o., Nová Ves.
Zastupitelstvo schválilo úhradu faktury v částce
41 820,- Kč firmě VBV Plast s.r.o..
Projednání dotací na projektovou dokumentaci na
kanalizaci a ČOP v Karli a Ostrém Kameni
Zastupitelstvo
bylo
seznámeno
s projektovou
dokumentací na kanalizaci a ČOP v Karli a na Ostrém
Kameni.
Zastupitelstvo žádost schválilo zadání výběrového
řízení na zhotovení projektové dokumentace na
kanalizaci v Karli a na Ostrém Kameni.
Projednání žádosti o provozu dětského letního
tábora na Ostrém Kameni
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí PS Vysočina
Svitavy o povolení provozu dětských táborů na měsíce
červenec a srpen v roce 2010.
Zastupitelstvo schválilo
provoz letních dětských
táborů na Ostrém Kameni na měsíce červenec a srpen
v roce 2010.

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného opadu
proběhne v našich obcích ve
středu 13. 10. 2010
v dopoledních hodinách.
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VYCHÁZÍ DNE 17. 8. 2010

Usnesení č. 5/2010

Rekonstrukce mateřské školy

ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 24. 6. 2010

Projednání nových vyhlášek
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnami
vyhlášek, s dodatky a byl podán návrh na
vytvoření nových vyhlášek.
Zastupitelstvo schválilo vydání vyhlášky č.
1/2010 o místním poplatku ze psů, vyhlášky č.
2/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vyhlášky č. 3/2010, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška obce č. 2/2005 o chovu zvířat.

V době letních prázdnin probíhá v Mateřské
školce v Karli další etapa rekonstrukce.
Tentokrát přišla na řadu kuchyň. Bylo více než
nutné vyměnit přívod vody a odpadní trubky.
Zdi dostali nové obklady a podlaha novou
dlažbu. Tyto práce budou ukončeny výmalbou.
A školkáčci už 30. srpna mohou nastoupit do
nového školního roku 2010 - 2011.

Projednání opravy cesty a návrh ceny
Zastupitelé byli seznámeni s opravou cesty a
návrhem ceny od SÚS Pardubického kraje.
Zastupitelstvo schválilo opravu cesty vedle pana
Jurenky v Karli a schválilo cenovou nabídku od
SÚS Pardubického kraje.
Projednání 4. úpravy rozpočtu obce Karle
Zastupitelé byli seznámeni se 4. úpravou
rozpočtu na rok 2010.
Zastupitelstvo schválilo 4. úpravu rozpočtu.
Projednání celoročního hospodaření obce za
rok 2009
Zastupitelé
byli
seznámeni
s celoročním
hospodařením obce Karle za rok 2009.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce a
celoroční hospodaření v souladu s výhradami,
na základě nichž přijímá obec opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků –
vytvořit
podrobný
rozpis
majetku
na
podrozvahovém účtu 971 10.
Projednání opravy kuchyně v MŠ v Karli
Zastupitelé byli seznámeni s opravou kuchyně
v MŠ v Karli.
Zastupitelstvo schválilo opravu kuchyně v MŠ
v Karli podle požadavků hygieny.
Projednání půjčování obecní techniky
Zastupitelé byli seznámeni s možností půjčení
obecní techniky.
zastupitelstvo schválilo možnost půjčení obecní
techniky s obecním řidičem.
- lesní traktor 375,- Kč /hod + 20% DPH
- obecní traktor 250,- Kč/hod + 20% DPH
- obecní traktor a fekál 375,- Kč/hod + 20%DPH

Lékařská služba
první pomoci ve
stomatologii
Litomyšl
Polička
Svitavy

21. – 22.8.
28. – 29.8.
4. – 5.9.
4. – 5.9.
11. – 12.9.
18. – 19.9.
25. – 26.9.
28. – 29.8.
28.9.
2. – 3.10.

Kinematograf bratří Čadíků v Litomyšli
Promítání začíná v 21.00 hod
17. 8. Bobule
18. 8. 2 Bobule
19. 8. Jánošík
20. 8. Ulovit miliardáře
21. 8. Gympl
22. 8. Líbáš jako Bůh
Vstupné je vždy dobrovolné a jeho výtěžek je
každoročně zasílán na dobročinné účely.
Letošní
sezónu
bude
Kinematograf
dobrovolného vstupného, které od roku 1998
činí 5 100 000,- Kč, opět podporovat Konto
BARIÉRY.
Jenom v Litomyšli se od roku 2000 vybralo
téměř 300 tisíc korun.
Diváci, kteří přispějí částkou 50 Kč a více,
budou obdarováni červeným „klaunským“
nosem – symbolem Konta BARIÉRY již 17 let.
Více o Kinematografu bratří Čadíků i o
aktuálním programu v jiných městech se dozvíte
na www.kinematograf.cz.

MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova 445, tel. 461724369
MUDr. Jitka Kosslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461724369
MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461100497
MUDr. Věra Hrníčková, Svitavy, Kyjevská 6, tel. 461568118
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461619670
MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55, tel. 461724635
MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461614614
MUDr. Pavel Horák, Svitavy, nám. Míru 78, tel. 461532269
MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461615414
MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, Husova 25, tel. 606202501

Dětský den 5. června 2010
Již několik let patří v Karli jedno červnové
sobotní odpoledne dětem. I tentokrát pro ně
byla nachystaná zábava. Skákací hrad,
soutěže. Děti měly možnost nechat si
pomalovat obličej různými motivy, viděly
vystoupení kovbojů s lasy a jiné zajímavosti.
Účast byla hojná a počasí po dlouhodobých
deštích slunečné. Už teď se těšíme na další
den věnovaný dětem.

Zámek Nové Hrady
je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–
1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de
Chamaré ve stylu francouzských letních sídel
podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji
architektonickou jedinečnost a umístění v uměle
vybudovaném přírodním areálu býval celý
zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn”
nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál
obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu
se správními budovami, špýchar a anglický park
s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k
pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce
1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům
původního majitele – textilního továrníka Josefa
Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej
nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili
Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby
prochází
celý
zámecký
areál
rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření
zámku se konalo již v roce 2001. Na předním
nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada
s fontánami
a broderiemi
ze
stříhaného
zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar,
kde je nyní umístěno První české muzeum
cyklistiky, klasicistní zahradní altán i domek
zahradníka, na druhém nádvoří zámku vznikla
ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase
před špýcharem je dnes barokní divadélko ze
stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony.
Ve výstavbě je zámecký hotel, budova oranžérie
s rozsáhlým labyrintem, dokončuje se ustájení a
výběhy pro koně a postupně se rozšiřuje farmový
chov jelení a daňčí zvěře. V budoucnu by měl celý
renovovaný zámecký komplex sloužit jako
reprezentativní společenské, kulturní a turistické
centrum
a znovu
nabýt
pověsti
jedné
z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek
celého regionu.
Celý zámecký areál je zasazen do krásné
a dosud civilizací poměrně málo dotčené krajiny.
Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar
Toulovcovy maštale tvořený svrchnokřídovými
a cenomanskými pískovci bizardních tvarů,
vzniklými v důsledku větrné a vodní eroze. Svojí
rozlohou přes 10 km2 je vhodný k turistice,
cykloturistice i rekreaci. Necelých 15 km vzdálená
CHKO Ždárské Vrchy s rozlohou 709 km2
obsahuje
4 národní
přírodní
rezervace,
9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek
a doplňuje tak krásný ráz okolní krajiny.
Ve slavnostním rokokovém sále zámku se
konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak
romantické svatební obřady. Ty na požádání
mohou též probíhat v nově vysvěcené kapli
sv. Aloise v budově zámku, ve venkovním
barokním divadélku či klasicistním zahradním
altánu. V prostorách bývalé kočárovny a konírny
zámku, nyní banketním sále, se pořádají svatební
hostiny, oslavy a společenské akce. Pro veřejnost
je otevřena Zámecká restaurace a Zámecká
kavárna. Součástí prohlídky zámku je expozice
nábytkového umění z UPM Praha a periodické
výstavy v Zámecké kavárně.
http://www.nove-hrady.cz

DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM
Výzva občanům obcí v působnosti
MAS Svitava
Místní akční skupina Svitava prostřednictvím
Národní sítě MAS a na základě dohody
s Ministerstvem životního prostředí ČR byla
pověřena podpořit zájem z řad občanů,
podnikatelů a obcí – vlastníků rodinných domů
nebo bytových domů o dotace z Programu
Zelená úsporám.
Vlastníci nemovitostí určených k bydlení
budou na schůzce v obci, pokud bude dostatek
zájemců, informováni o podmínkách a
možnostech čerpání dotace v jejich konkrétních
objektech. Zájemci o tyto informace se mohou
hlásit na obecním úřadě (tel.: 461/634919,
731/655435). Po dohodě starosty s MAS Svitava
pak budou zájemci zpětně uvědoměni o datu
konání informační schůzky v obci.

Připomínáme, že v měsíci srpnu končí
splatnost druhé splátky poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů.
Úřední dny obecního úřadu:
PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
STŘEDA 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou
dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni
oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
(30. září 2010).
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady;
neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je
oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo
z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným
razítkem.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být
vytištěn oboustranně.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010).
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku,
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má
být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen,
je
uveden
v záhlaví
hlasovacího
lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než
je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
- Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být
voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební
strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze
sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební
straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

http://www.mvcr.cz
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