ZPRAVODAJ
Občasník Obecního úřadu v Tovéři
ročník XV

číslo 2

prosinec 2008

Vážení spoluobčané,
Veškeré úkoly letošního roku jsou splněny a podařilo se udělat některé věci nad
plán. Dokončuje se ještě přechod s ostrůvkem za účelem bezpečnosti chodců a
zpomalení dopravy od Dolan.
Podrobnější informace Vám budou poskytnuty v dalším zpravodaji na počátku
roku 2009 s celkovými výsledky hospodaření obce.
Těm, kteří poukazují na to, že jsem měl raději udělat chodník do Dolan
bych rád sdělil, že za značkou Tovéř je katastrální území Dolan a obec nemůže
budovat ze svého rozpočtu chodník na cizím pozemku. Jediné co můžeme dělat
a děláme je to , že občas tento prostor posečeme.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro rok 2009 se nebudou navyšovat platby za
daň domovní a odvoz odpadu. Zvýšené náklady budou řešeny hospodárností a
tříděním.
Připravuje se návrh na nové možnosti kabelové televize v obci. Realizace
obnáší nemalé investice avšak celkově pro účastníky velmi výhodné. Vše bude
záležet na počtu zájemců, neboť v opačném případě bude kabelová televize
pomalu dosluhovat.
Návrh: digitální signál bude upraven pro všechny účastníky společně s možnosti
příjmu 25-30 programů za poplatek asi 150,- Kč/měsíčně,
Rozšíření nabídky je možné. Žádné další náklady pro příjemce nejsou potřebné.
Sděluji Vám, že pracovní doba úřadu není zároveň pracovní dobou starosty
neboť ten není pracovníkem úřadu. Pokud někdo potřebuje schůzku se starostou,
je potřeba si ji domluvit dopředu, neboť starosta nemá v popisu práce vysedávat
v kanceláři, ale zařizovat a dohlížet na potřeby obce. Pokud se někdo dostaví na
obecní úřad po patnácté nebo šestnácté hodině může se stát, že kancelář starosty
je uzamčena. Může se však stát, že je v kanceláři přítomen z důvodu domluvené
schůzky nebo přípravy materiálu pro jednání příštího dne a nechce být rušen.
Tenhle postup je všude zcela běžný avšak z neznalosti si ho někteří vysvětlují po
svém.

Pokud skončí pracovní doba paní Mikšíkové, ta obecní úřad řádně zajistí a
uzamkne, starosta pak odchází zadním vchodem.
.
Kontrola hospodaření obce je několikastupňová. Na začátku je vždy
rozpočet na dané období, který se každoročně připravuje a schvaluje na základě
plánu investic a výdajů obce pro nastávající rok.
Celoročně je pod kontrolou zastupitelstva a finančního výboru. Celoroční
hospodaření je kontrolováno speciálním odborem krajského úřadu. Obec si ještě
sama každoročně jednu kontrolu objednává. Výsledky kontrol jsou vždy řádně
zveřejněny a vždy bez zásadního pochybení. Každoročně je schválený podrobný
závěrečný účet obce . Každého čtvrt roku se posílá do Komerční banky
Olomouc (hypotéka) hlášení o průběhu hospodaření, které je ze strany banky
bez připomínek.
Taktéž kontrola z finančního úřadu na základě anonymního udání na využití
státních dotací už v obci byla dvakrát.
Od nového roku se připravuje pravidelné vysílání obecního rozhlasu,
které Vás bude informovat o dění v obci
Vyjádření členů zastupitelstva obce k situaci v bytovém domě v Tovéři.
V Olomouckém deníku bylo zveřejněno několik článků, které v rozporu se skutečností uvádějí informace o
věcech, které se nestaly. Autorku článků nezajímala fakta a ani jednou neprojevila přání, seznámit se s těmito
fakty na obecním úřadě v Tovéři, přesto, že k tomu byla vyzvána. Uvedla ve svých článcích informaci, že paní
Kolomazníková obdržela výpověď z bytu, což je autorčina smyšlenka, informace je nepravdivá, účelová a
záměrně zavádějící. Nic takového nebylo provedeno a nikdo o tomto postupu neuvažuje.
Vzhledem k neserióznosti Olomouckého deníku, rozhodlo vedení obce, že spolupráce s Olomouckým deníkem
bude vedena pouze písemně, tedy na písemně položené otázky odpoví obec písemně a případné další články
budou před zveřejněním autorizované obcí.
Řešením situace vlhkosti v nájemním bytě paní Kolomazníkové, Tovéř č.171, která byla podruhé zjištěna
v srpnu 2008, se členové zastupitelstva zabývali na veřejné schůzi zastupitelstva obce 25.8.2008 ( za přítomnosti
paní Kolomazníkové) a na několika pracovních schůzkách. Byly předloženy veškeré doklady, stanoviska znalců
v oboru, názor Stavebního úřadu Dolany, názor právníka a byl sdělen postup vedoucí k řešení situace
v odstranění vlhkosti. Členové zastupitelstva s navrženým postupem souhlasili. Klíče od bytu byly předány obci
30.11.2008 a jsou zahájeny práce na odstranění závady.
Starosta obce jednal v souladu s kompetencemi, které jsou mu funkcí dány.
Veškeré informace ve výše uvedených záležitostech budou zveřejňovány na webových stránkách obce
www.tover.cz , na úřední desce obce a ve Zpravodaji obce.
Účelem je , aby nedocházelo k záměrným nepřesnostem v informování občanů obce

Pozvánka
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se
bude konat v sobotu 6.prosince 2008 v 17,00 hodin u
hasičské zbrojnice s kulturním programem a
mikulášskou nadílkou pro děti.

