MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 7

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 1/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 22.1.2009
Ověřovatelé zápisu : Hanus, Baran
Přítomni : Pavliš, Jadrný, Peňáková,
Hanus, Pulkrábek, Tobek, Baran,
Štěpánek
Omluveni : Zandler
Program :
1. Projednání činnosti v obecních lesích
2. Projednání žádosti ZŠ Trstěnice
3. Projednání žádosti zřízení věcného břemene
4. Projednání projektů na protipovodňové poldry
5. Projednání úpravy rozpočtu č.1 na rok
2009
6. Projednání návrhu udělení čestného
občanství u příležitosti živ.jubilea
7. Diskuse.
8. Závěr.

1. Projednání činnosti v obecních lesích
- místostarosta seznámil zastupitele s
činnostmi v obecních lesích za rok 2009,
s ekonomickou situací na trhu a
s předpokládaným vývojem do roku 2009
- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti v obecních lesích
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Projednání žádosti ZŠ Trstěnice
- starosta přečetl žádost ZŠ Trstěnice o
příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik
- zastupitelstvo schválilo příspěvek 1200, Kč pro ZŠ Trstěnice na lyžařský výcvik
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Projednání žádosti o zřízení věcného
břemene
- starosta přečetl žádost o projednání
věcného břemene za účelem uložení
nového telekomunikačního kabelu do
pozemků ve vlastnictví obce Karle
- zastupitelstvo schválilo provedení
věcného břemene za účelem položení
nového telekom. kabelu.
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

ČÍSLO 2-3/2009
4. Projednání projektů na protipovodňové poldry
- starosta seznámil zastupitele s
předběžnými projekty na protipovodňové
poldry
- zastupitelstvo bere na vědomí
projekty na poldry
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Projednání úpravy rozpočtu č.1 na
rok 2009
- zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravou
rozpočtu č.1 na rok 2009 – dotace:
28200,- Kč
- zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu
č.1 na rok 2009
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Projednání návrhu udělení čestného
občanství
- starosta navrhl udělení čestného
občanství pro paní Marii Horvátovou
- zastupitelstvo schválilo udělení čestného
občanství paní Marii Horvátové
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 19.2.2009
Ověřovatelé zápisu : Pulkrábek,
Peňáková
Přítomni : Pavliš, Jadrný, Baran, Hanu s,
Štěpánek, Pulkrábek, Tobek, Peňáková
Omluveni : Zandler
Program :
1.Projednání zřízení pracoviště
Czech Point a ,eGoverment
2.Projednání žádosti o změnu využití území
na sad
3.Projednání odměn za výkon funkce členů
zastupitelstva
4.Diskuse
5.Závěr

1. Projednání zřízení pracoviště
Czech Point a e Goverment
- zastupitelstvo bylo seznámeno s
pracovištěm Czech Point, nabídkami na
instalaci a možnou dotací
- zastupitelstvo schválilo
a) předložení žádosti o předložení
dotace na zřízení pracoviště Czech
Point realizované

VYCHÁZÍ DNE 3. 4. 2009
v rámci Integrovaného operačního
programu pro prioritní osu 2, oblast
intervence 2.1, výzvy č.02 - ,,eGoverment
v obcích – Czech POINT“
b) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
c) přijetí dotace ve výši 79 837 Kč, tj.
85% podíl na celkových způsobilých
výdajích
d) spoluﬁnancování akce z vlastních
zdrojů obce
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Projednání žádosti o změnu
využití území na sad
- zastupitelé byli seznámeni s žádostí pana
Jelínka o změnu využití území na založení
a oplocení ovocného sadu
- zastupitelstvo schválilo změnu využití
území na p.č. 880/2 v k.ú. Karle ve
zjednodušené evidenci na sad včetně
oplocení. Jako podmínku si stanovuje
dodržení 30ti metrové vzdálenosti
oplocení od okraje obecního lesa p.č. 973
v k.ú. Karle.
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Projednání odměn za výkon
funkce členů zastupitelstva
- zastupitelstvo bylo seznámeno s
odměnami za výkon funkcí OZ
- zastupitelstvo schválilo odměny za
výkon funkce členům zastupitelstva
podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.ze dne
5.1.2009.
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

POPLATKY
za komunální odpad ( popelnice)
a poplatky za psy.
Vybírání poplatků na rok 2009
probíhalo v měsíci březnu.
Ti, kteří neuhradili tento poplatek do
31.3., obdrží upomínku se složenkou.
Ti, kteří mají i dluhy z předchozích
let, obdrží platební výměr a pokud
nedojde úhradě k danému datu,
přechází tento platební výměr do rukou
exekutora.

Mateřská škola Karle
a Kulturní komise Karle

ŽIJÍ S NÁMI
Malí, velcí, tlustí, tencí, tmavovlasí,
světlovlasí, ale i tací, kteří se po celý
svůj život vyrovnávají s tím, čím je
příroda vybavila nebo naopak na něco
pozapomněla. Žijí i s tím, co je v životě potkalo a poškodilo jejich zdraví. Lidé se speciﬁckými problémy.
Naše děti v rámci projektu spolupráce
s Denním stacionářem v C hotovicích
(Charita Nové Hrady) roztancovaly na
masopustním karnevale v Makově celý
sál. Nebylo nás sice moc, ale do autobusu řízeným panem Jiskrou jsme se
vešli. Naše školka zahajovala karneval
předtančením a do atmosféry hrajících
si zvířátek zapojily naše děti všechny
přítomné. Nenechaly nikoho jen tak postávat či posedávat a roztančily i vozíčkáře. Jsme rádi, že jsme se mohli takto
dobře prezentovat a rozdávat radost potřebným kolem nás, kteří s námi žijí.
Kolektiv MŠ Karle

Odvoz
nebezpečného odpadu
Ve středu 8. dubna v 11.45 proběhne
v našich obcích svoz nebezpečného
odpadu.
Stanoviště jsou tato:
Ostrý Kámen – točna
Karle – horní rybník
Karle – hliněný most
Karle – mostek, garáž ( Bednár)
Karle – hasičská zbrojnice

VÝLET KE HVĚZDÁM.
Navštívili jsme Hvězdárnu v Hradci
Králové. Naše děti prostředí již znají z loňského roku a tak mohly jako ostřílení návštěvníci zkoumat na světelné tabuli svoji
hmotnost na různých planetách. Nejvíce je
udivoval stav beztíže, kde nic nevážily. V
přednáškovém sále se seznámily s „vesmírem“ a besedovaly s panem lektorem dokonce i o hvězdném prachu a odpadu.
Shlédly pohádku s měsíční tematikou a
už se nemohly dočkat na obrovský dalekohled. Kubíček vyběhl schody jako vítr a
vyzkoušel ho jako první. Ale tak jako vloni
bylo zataženo, slunce nikde, ale věříme, že
určitě něco viděl. Tvářil se spokojeně a vědátorsky. Úžasným zážitkem byla pro děti
i projekce v kopulovitém, otáčivém planetáriu, kde je pan lektor Bejček úžasně provedl po noční obloze se spoustou hvězd,
přiblížil jim východ a západ slunce, děti
sledovaly cestu komet a orbitálních stanic.
Planetárium je zážitek i pro dospělé.

v úterý 7. 4. 2009 v 15,30 hod
v mateřské škole
pořádají

V E L IK O N O Č N Í D ÍL N Y

Nadstandardní aktivity mateřské školy Karle – duben , červen
7.4.
8.4.

Za málo peněz hodně muzik y, v MŠ v 15.30, velikonoční dílny
Výlet do sněženkového údolí, se Spec. školou SY a Denním stacionářem
Farní Charity Chotovice
24.4.
Jak Krakonoš pekařku…, Fabrika Sy
upřesníme Návštěva dopravního hřiště SY
7.5.
Vyprávění starého stromu, divadlo Trám SY
květen
Výzdoba sálu na Besedu s důchodci
upřesníme Dopravní měření znalostí a dovedností v Babiččině údolí
27.5.
Příběh o Zoufálkovi, ﬁlmové představení SY
29.5.
Výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov
3.6.
Komediantské báchorky, Fabrika SY
9.6.
Setkání MŠ Karle, MŠ Trstěnice, MŠ Čistá, MŠ Benátk y, Spec. školy SY,
Denního stacionáře Farní Charity Chotovice v Babiččině údolí v Karli
17.6.
Spaní předškoláčků v MŠ
18.6.
Výlet vlakem, organizaci upřesníme
24.6.
Peklo s princeznou. ﬁlmové představení Sy
25.6.
Jsme jedničky jako na vysvědčení. Setkání dětí se staršími občany Ka rle,Ostrého Kamene a Chmelíku v MŠ
Každé pondělí od 13.00 do 13.30 angličtina pro předškolní děti - v MŠ.
Každý čtvrtek odpoledne – nabídka pro maminky s dětmi na MD a RD
Vážení rodiče a prarodiče, občané kolem nás - na všechny aktivity školy jste vždy vítáni.
kolektiv mateřské školy

Po planetáriu děti čekala „dřina“ se
stavbou Mléčné dráhy a souhvězdí Psa,
završením bylo malé zemětřesení, které
si děti prožily se vším všudy, včetně zasypání molitanovými kostkami. Na památku
z hvězdárny si každý odnášel pohlednici s planetou, která se mu nejvíce líbila a
spoustu nových vědomostí. Třešinkou na
dortu bylo občerstvení na Kolibě, kde si
děti daly něco dobrého podle svého výběru
a po cestě zpět postupně usínaly a možná,
že se jim o hvězdách i zdálo. Výjezd se vydařil i díky tomu, že jsme jeli společně s
MŠ Trstěnice, MŠ Čistou a MŠ Benátkami

a podělili se o zaﬁnancování dopravy. Tak
za rok se budeme těšit zase.
Kolektiv MŠ Karle
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