MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 7

ČÍSLO 4-5/2009

VYCHÁZÍ DNE 30. 5. 2009

Usnesení č. 3/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 26.3.2009.
Ověřovatelé zápisu : Hanus, Baran
Přítomni : Pavliš, Jadrný, Peňáková, Hanus, Tobek, Baran, Štěpánek
Omluveni : Pulkrábek, Zandler
1.

2.

Projednání dotace v rámci Rozvoje venkova
zastupitelé byli seznámeni se 3 žádostmi o dotace na SZIF, 2x
zamítnutí,1x ( obecní cesty ) schválena, není ještě vyúčtování dotací
zastupitelstvo schválilo po potvrzení vyúčtování dotací vyhlášení
výběrového řízení na stavbu obecních cest
Projednání čerpání úvěru od ČS Svitavy na větrnou elektrárnu
zastupitelé byli seznámeni se stavebním povolením na stavbu VE,
s úvěrem od ČS Svitavy, zástavním právem a platbami za stavbu
VE
zastupitelstvo schválilo po vydání stavebního povolení na VE
čerpání úvěru od ČS – Svitavy a sepsání zástavního práva na lesy
obce Karle do doby postavení VE, poté se zástavní právo přepíše na
VE, dále schválilo první platbu za stavbu VE firmě SaM Jevíčko 10 000.000,- Kč

3.

Projednání žádosti na snížení nájemného v pohostinství
zastupitelé byli seznámeni s žádostí o snížení nájemného na
pohostinství
zastupitelstvo schválilo snížení nájemného na pohostinství na
1 000,- Kč za měsíc na celý rok

4.

Projednání žádosti o sdělení termínu oprav v prostorách MŠ
přečetla se žádost MŠ Karle o sdělení termínu oprav v MŠ
zastupitelstvo schválilo sdělení termínu oprav v MŠ v měsících
červenec - srpen

5.

Projednání úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2009
zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravou rozpočtu
zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2009

6.

Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 166
přečetla se žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 166 v k.ú.
Karle o výměře 848 m2
zastupitelstvo žádost bere na vědomí a pozemek se nabízí
k prodeji za 5,- Kč/m2

7.

Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 132
přečetla se žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 132 v k.ú.
Karle
zastupitelstvo žádost bere na vědomí a schvaluje vyvěšení
pozemku k prodeji za 5,- Kč/m2 o výměře 2.000 m2 na p.č. 132
v k.ú. Karle

8.

Projednání žádosti o zpracování projektu na poldr
zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou vypracování projektu na
protipovodňové poldry
zastupitelstvo nabídku bere na vědomí a o projektu bude OZ jednat
později

9.

Projednání žádosti a termínu nástupu pracovníků z ÚP
zastupitelé byli seznámeni s termínem nástupu pracovníků od ÚP
zastupitelstvo schválilo nastoupení 2 pracovníků od ÚP od 1.4.2009

10. Projednání převodu účtu – hospodářský výsledek z roku 2008
zastupitelé byli seznámeni s převodem peněz z účtu 931–
hospodářský výsledek z roku 2008 na účet
932 08 – částka
135.455,45 Kč.
- zastupitelstvo převod schválilo
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SOBOTA 6. ČERVNA ´09
OD 13,30 HODIN
-

PROJÍŽDKA NA KONÍCH
PROJÍŽĎKA NA ČTYŘKOLKÁCH
VYSTOUPENÍ HASIČŮ ZE SVITAV
SOUTĚŽE PRO DĚTI

pro děti párek v rohlíku
a limonáda ZDARMA

DEN PLNÝ ZÁBAVY A HER
občerstvení: KLOBÁSA, UZENÁ KRKOVICE
pořádá SDH Karle a Kulturní komise Karle

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu 2009
Starosta obce Karle podle § 32 odst. 2 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1.

Volby do zastupitelstva krajů se konají v pátek dne 5. 6. 2009 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. 6. 2009 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku Karle je volební místnost –
zasedací místnost OÚ Karle 4, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášení k trvalému pobytu. Karle – místní část Karle a místní část
Ostrý Kámen.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství české republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do
Evropského parlamentu hlasovací lístky. V den voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

V Karli 19. 5. 2009
starosta obce Pavel Pavliš

Od 8. června se začínají stavět
větrné elektrárny . První z nich,
která je nejblíže větrolamu bude ve
vlastnictví obce, následující mají
soukromého investora S&M CZ,
s.r.o. Jevíčko.
Technický
popis
je
uveden
v následující tabulce.

Technická specifikace větrné elektrárny DeWind D6 1250 kW
Větrné elektrárny budou osazeny na betonové základy půdorysného rozměru pravidelného osmihranu (vestavěného do čtvercového půdorysu 14 x 14 m). Na těchto
základech přes ukotvené patky budou vztyčeny ocelové tubusy výšky 68 m, z toho 65 m tvoří tubus a 3 m gondola.V projektové dokumentaci i ve změně územního
plánu se píše 68 m tubus, do těchto metrů se počítá i gondola. Dolní průměr 3,91 m, horní průměr 2,2 m, na kterých budou umístěny větrné elektrárny s třílistovou
vrtulí. Délka listu vrtule je 32 m, z toho list vrtule činní cca. 30 m a náboj na ukotvení listů činní 2m.
Stožáry elektráren budou osazeny pozičním a varovným osvětlením, které bude řešeno bodovými světly červené barvy pro noční provoz a sníženou viditelnost a
bílým světlem pro denní provoz.
Vyrobená elektrická energie bude dodávána z těchto elektráren zemními kabelovými přípojkami do trafostanice TS 22/0,69 kV, která bude umístěna v zděných
nebo prefabrikovaných objektech u tubusů větrné elektrárny. Od trafostanice bude vedeno kabelové podzemní vedení 22kV na koncový sloup přípojky VN 22kV a
odtud přípojkou VN 22kV na nadzemní vedení 22 kV v majetku ČEZ .
Pro napojení na vedení 22 kV musí být provedena nová přípojka VN 22kV podzemním a nadzemním vedením , nadzemní vedení bude umístěno na betonových
sloupech.
K vybudování větrné elektrárny musí být vybudována nová a zpevněna stávající komunikace, včetně zpevněné plochy pro jeřábnické práce.
4. Údaje o provozu
Pro výrobu elektřiny bude využívána větrná energie. Zhodnocení potenciálu větrné energie v lokalitě Ostrý Kámen bylo zpracováno Ústavem fyziky atmosféry AV
ČR.
Počet elektráren
: 1
Typ elektrárny
: D6 -1250kW
Max. výkon jedné el.
: 1250 kW
Výstupní napětí
: 690 V/50 Hz
Výška tubusu větr. el.
: 68 m
Celková výška vč. listu vrtule
: 100 m
Hmotnost jedné el. 1250 kW
: cca 175tun
Max. hluk v rotoru
: 101,2 dB(A)
Nadmořská výšky
: 571
Souřadnice umístění VE
: č.1 ,x = 1097991, y = 607382
5. Vliv na životní prostředí
Při provozu větrné elektrárny je otáčením rotoru a vrtule vytvářen hluk o maximální hodnotě 101,2 dB(A) ve vzdálenosti do 1 m od listů vrtule. S narůstající
vzdáleností od zdroje hluku dochází k útlumu hluku. Dle doporučení AV ČR, Ústav fyziky atmosféry má být větrná elektrárna tohoto typu situována nejméně 300 m od
jednotlivých domů a 500 m od okraje vesnice pro dodržení max. limitů hluku a vibrací tj. max. 50 dB ve dne a max. 40 dB v noci dle Nařízení vlády č. 505/2000 Sb. z
27. 11. 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zaměřením vzdálenosti uvažované stavby od nebližší zástavby byla zjištěna vzdálenost 720m
od nejbližšího stavení v obci Vendolí a 815m od nejbližšího stavení v obci Ostrý Kámen . Přesný výpočet řeší samostatná hluková studie.

Pozemkové úpravy

„ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ “

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy,
provádí v katastrálním územní Karle komplexní
pozemkové úpravy s upřesněním přídělů.
V této věci svolává :
• ÚVODNÍ JEDNÁNÍ
• pátek 19. června 2009 v 15. hodin
v kulturním domě v Karli
Prezence účastníků začínám již od 14.30.
(všichni jsou informování doporučeným dopisem)

Sobota 30. 5. 2009
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