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ČÍSLO 6

únor 2016
Ze zasedání
zastupitelstva obce
dne 24.2.2016
Přítomni: Švecová, Beneš,
Hrubý, RNDr. Karafiátová,
Slavík, Ing. Michalík, Ing.
Rokůsek
Hosté: 7
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
Pachtovní smlouvu na
pronájem zahrádky na
části parcely č. 668/20 o
výměře 522 m 2 za cenu

3,- Kč/m2 na rok.
7-0-0
Rozpočtové opatření
č. 2/2016 - zvýšení příjmů a
výdajů.
7-0-0
Žádost o poskytnutí
finančního daru – dotace
na pořádání dějepisné
soutěže studentů gymnázií
na rok 2016 ve výši 2.000,Kč.
7-0-0
Rámcovou smlouvu mezi
Obcí Otovice a Petrem

Prokešem pro odchyty a
první pomoc zvířat na dobu
určitou 1 roku od 1.3.2016.
7-0-0
Smlouvu o právu provedení
stavby na umístění
příjezdu k rodinnému
domu na p.č. 1568/1 v
majetku obce.
7-0-0
Po s k y t n u t í d o ta ce S K
Kontakt Karlovy Vary na
plavecké závody
postižených ve výši
10.000,- Kč.
7-0-0

byla podána žádost o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj na
„Dětské dopravní hřiště“ – tato stavba by byla realizována na
parcelách v majetku obce nad stávajícím sportovním areálem
ź byla podána žádost o dotaci na MŠMT na výstavbu školní
kuchyně a jídelny v areálu školy
ź byla podána žádost na Karlovarský kraj na doplnění světelných
zdrojů v ulici Hroznětínská, Na Vlečce, Na Pasece, V březinkách
ź

Stefana Švecová

Dodatek k dohodě o
poskytnutí finanční
náhrady za honební
pozemky č. 6019M13/29.
7-0-0
Zastupitelstvo obce
odkládá:
Uzavření veřejnoprávní
smlouvy s vybranou obcí
nebo osobou s odbornou
způsobilostí pro výkon
speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních
komunikací.
7-0-0

Lubinová Kristina
Děpoltovická
Kálalová Marie
Děpoltovická

Doufáme, že se nám v letošním roce podaří získat finanční
prostředky na uvedené investiční akce.

V letošním roce bude zahájeno tzv. vyhodnocení účinnosti
územního plánu. To znamená, že se budou jednotlivé lokality
schválené k zastavění posuzovat, zda zůstane stejné využití území
podle dané funkce ve stávajícím územním plánu. V některých
lokalitách je stanoveno zpracování území studie, která vyhodnotí
způsob přístupu do území, tedy vedení komunikací, inženýrských
sítí a možnosti umístění staveb. Při zpracování studií budou
spolupracovat vlastníci pozemků s obcí. Poté se tyto studie
předloží všem dotčeným státním orgánům k vyjádření.

číslo 2

Únorovým jubilantům
gratulujume

Informace o podání žádostí o dotace
na investiční akce v obci na rok 2016

Vyhodnocení účinnosti
územního plánu

ročník XVI.

Velký pátek
ź
ź
ź
ź
ź

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se
zemí nehýbej!
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových
pověrách spojován s magickými silami. V tento den se
měly otevírat hory, které vydávaly poklady; v tento den se
nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat,
okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do
Kristovy krve.

K U LT U R N Í K O M I S E O Ú OTO V I C E
ZVE VŠECHNY

V NEDĚLI
13.3.2016
od 14.00 hodin
do kulturního domu
v Sadově
na

DĚTSKOU
MAŠKARNÍ

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO VŠECHNY - SOUTĚŽE - HRY
BOHATÁ TOMBOLA - KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
VSTUP POUZE DOSPĚLÍ 30,- KČ

KULTURNÍ KOMISE OBCE OTOVICE
ZVE NA

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
Sobota 26. března 2016
14:00 hodin
V klubovně na sportovním hřišti, budou pro děti připraveny hry s velikonoční
tématikou.
Soutěž pro děti: „o nejhezčí přednes nejoriginálnější velikonoční či jarní básničky,
kterou si pro nás přichystají J “.
Můžete si jako každoročně obarvit a nazdobit vámi přinesená vajíčka.

SOUTĚŽ pro maminky a babičky:
O „NEJCHUTNĚJŠÍHO VELIKONOČNÍHO BERÁNKA“.
Přineste, ochutnáme a vyhodnotíme milou odměnou J

Těší se na všechny - kulturní komise

Popř. dotazy: 777 067 806

tesařství
klempířství
DACHSTEIN pokrývačství
Montáž a opravy
krovů, pergol,
střešních krytin a
klempířských prvků.

Místo pro Vaši
reklamu.
AUTOOPRAVNA KLEIN
KLEMPÍŘSKÉ A MECHANICKÉ PRÁCE
HROZNĚTÍNSKÁ 173
362 32 OTOVICE

353 540 002

TEL.: 353 569 045
KLEIN 00-01

MOBIL: 608 955 958

tel.: 353 505 515

Váš nejbližší výrobce!

www.kalibra.cz
OTOVICKÉ VYDÁNÍ
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