MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 8

ČÍSLO 9 / 2010
Usnesení č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 22. 7. 2010

Usnesení č. 7/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 25. 8. 2010

Projednání počtu členů zastupitelstva
Zastupitelé projednali počet členů pro volební období 2010 - 2014.
Zastupitelé schválili pro volební období 2010 - 2014 devítičlenné zastupitelstvo.
Projednání žádosti p. Háňela o prodej části pozemku p.č. 1751/3 v Karli
Zastupitelé projednali žádost p. Háněla.
Zastupitelé schválili prodej 1500 m2 z celkové parcely 379/1 v k.ú. Karle po
zaměření za cenu 5,- Kč/m2.
Projednání plnění rozpočtu obce v roce 2010
Zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 2-12 M k 30. 6. 2010.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2010.

Svoz nebezpečného opadu
proběhne v našich obcích
ve středu 13. 10. 2010
v dopoledních hodinách.

Poslední dobou se setkáváme s vandalismem na zahradě u obecního
úřadu, kterou převážně užívají děti z místní školky.
Dochází zde k ničení a špinění zahradních prvků, které jsou
majetkem školky. Proto zveřejňujeme provozní řád, který najdete i u
vchodů do zahrady.
Doufáme, že toto upozornění zamezí dalšímu poškozování tohoto
hřiště, které má sloužit převážně rodičům s menšími dětmi.

PROSÍME
Odpad ukládejte na sběrná místa nejdříve víkend před samotným
svozem (9. a 10. října).
Sběrná místa jsou: Ostrý Kámen – točna, Karle – horní rybník,
hliněný most, mostek „u Vostřelů“ a hasičská zbrojnice.
Děkujeme

AKTIVITY MŠ KARLE říjen – listopad 2010
Není drak jako drak, divadlo Trám,
Divadýlko Kuba Plzeň,
Depistáž – výslovnost dětí, nutná přítomnost
rodiče, depistáž provádí p. Novotná, 13.30 h
O kouzelné jehle, Fabrika Svitavy, Divadýlko
Mrak Havlíčkův Brod
Co dokážeme na kole, tříkolce…, u MŠ
Uspávání broučků, v 17.00h v MŠ, s sebou
funkční lampion
Strašidelná party v MŠ, od 9.00h, zveme naše
prvňáčky a nejenom je, ale i všechny děti, které
mají prázdniny
11.11.
O pejskovi a kočičce, Hravé divadlo Brno,
čtvrtek
Fabrika Svitavy
23.11. úterý Návštěva ZŠ Trstěnice, odjezd školákem
4.10.
pondělí
6.10.
středa
19.10.
úterý
Dle počasí
21.10.
čtvrtek
27.10.
středa

Projednání uchazečů pro zpracování projektové dokumentace
stavby „Kanalizace a ČOV Karle“
Zastupitelstvo bylo seznámeno s uchazeči a výběrovým řízením
pro zpracování projektové dokumentace stavby „Kanalizace a
ČOV Karle“.
Zastupitelstvo schválilo nejvýhodnější nabídku od fy VK CAD
s.r.o., Vysoké Mýto.
Projednání uchazečů pro zpracování „Kanalizace a ČOV Karle
– Inženýrská činnost“
Zastupitelé byli seznámeni s uchazeči a výběrovým řízením pro
zpracování „Kanalizace a ČOV Karle – Inženýrská činnost“.
Zastupitelstvo schválilo nejvýhodnější nabídku od fy Repo –
regionální poradenská s.r.o., Vysoké Mýto.

Projednání úpravy rozpočtu obce Karle č. 5/2010
Zastupitelé byli seznámeni s úpravami rozpočtu č. 5/2010.
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce č. 5/2010.

Nebezpečný odpad

VYCHÁZÍ DNE 24. 9. 2010

50,-

50,-

50,0,-

Jak se bude volit?

Volby do zastupitelstev obcí se konají
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.

Následující postup je stručným výtahem ze zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,přizpůsobený počtu 9 volených zastupitelů v Karli.
Na jednom společném volebním lístku budou uvedeny kandidáti všech volebních stran a uskupení, případně samostatně
kandidující nezávislí kandidáti.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Karli to letos je 9 zastupitelů.
Volič hlasuje na hlasovacím lístku tak, že označí v rámečku před jménem kandidáta nebo v rámečku před názvem strany
křížkem toho kandidáta nebo tu stranu, pro kterou hlasuje.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem nejvýše jednu volební stranu. Jednotlivých kandidátů může volit více, ale
jejich počet nesmí překročit 9.
Volič má možnost si vybrat ze tří možných způsobů volby:
•

označí pouze jednotlivé kandidáty kterékoliv volební strany a žádnou stranu. Pak obdrží hlas každý označený kandidát,
pokud jejich počet nepřekročí 9. V takovém případě by byl volební lístek neplatný.

•

označí jednu stranu a žádného kandidáta samostatně. V tomto případě je do výsledku započítáno 9 kandidátů zvolené
strany v pořadí v jakém jsou uvedeni na kandidátce.

•

označí jednu stranu a několik jednotlivých kandidátů ze kterékoliv volební strany. Pak se započítají především hlasy
jednotlivě označeným kandidátům a teprve potom jsou ze zvolené strany doplněni, v pořadí uvedeném na kandidátce,
kandidáti do celkového počtu 9.

Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, se k hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží. Na jejich místo se
posunují níže umístění kandidáti.
Hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, je neplatný.
Kdy je hlas voliče je neplatný
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než 9.
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
Další vlivy na platnost volby
Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni
kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
Poškození přeložením hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.
K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Vyhodnocení voleb
Odevzdané hlasovací lístky vyhodnocuje Český statistický úřad, který poměrně složitým výpočtem stanoví, kteří
kandidáti budou tvořit nové zastupitelstvo. Základem pro výpočet je počet platných odevzdaných hlasů ve volebním
obvodu.
Preferenční hlasy, to jsou hlasy pro jednotlivé kandidáty, mohou v konečném výpočtu výrazně ovlivnit pořadí na kandidátce,
připravené vedením volební strany. Kandidát, který splní podmínku pro změnu v pořadí kandidátky, na které je uveden,
automaticky postupuje na první místo v kandidátce.
Je-li takových kandidátů více, rozhoduje o jejich pořadí v čele kandidátky absolutní počet získaných preferenčních hlasů.
Hranice pro postup v pořadí kandidátky je zisk nejméně 10% preferenčních hlasů.
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