ZPRAVODAJ
Občasník Obecního úřadu v Tovéři
ročník XIV

číslo 1

březen 2007

Vážení občané obce Tovéř,
Po volbách vzniklo nové obecní zastupitelstvo, které bude po další období spravovat
majetek obce.
Zastupitelstvo bude pokračovat v započatých akcích z minulého období
(Kulturní dům, komunikace, veřejná prostranství) postupně budou k realizaci
připraveny nové náměty – dokončení kanalizačních přípojek, nová parkovací místa a
další. Vše záleží na finančních možnostech obce.
Hospodaření obce za rok 2006 bylo zkontrolováno tříčlennou kontrolní komisí
Olomouckého kraje, která ve své zprávě konstatovala, že v hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Plánovaný rozpočet roku 2006 : příjem 6.262.000,- Kč
výdaje 6.315.000,- Kč
Skutečnost po změnách: příjem 7.481.000,--Kč
výdaje 7.098.000,-- Kč
Schválený rozpočet pro rok 2007 : příjmy 5.420.000,--Kč
výdaje 5.420.000,--Kč
Jak je patrno, příjmy malých obcí se neustále snižují a náklady rostou. Doufáme, že
slibovaná změna přerozdělení daní bude spravedlivější.
Podrobnější informace o rozpočtu se dozvíte na obecních internetových stránkách
www.tover.cz a na úřední desce obce.
Provedené investice roku 2007
Leden – výměna oken v předsálí kulturního domu a v prostorách obecního úřadu

Únor – zakoupení 10-ti stolů a 40-ti židlí, které budou sloužit jako postupná výměna
dosluhujícího vybavení v kulturním domě, částečně jako vybavení zasedací místnosti
obecního úřadu a obecní knihovny.
Březen - vybudování a zprovoznění obecního rozhlasu, začátek oprav sociálního
zařízení v kulturním domě.
Na tradičním vyhodnocení svozu skládkového a tříděného odpadu, které se
pravidelně koná v únoru u firmy Remit, jsme byli seznámeni s výsledky za rok 2006.
Celkově bylo z obce odvezeno 125 tun skládkového odpadu a 18 tun tříděného.
Procenta třídění se zvýšila z roku 2005 z 8,5% na 12,4% za rok 2006.
Vybudování nového sběrného místa se osvědčilo, bude snaha o doplnění popřípadě
vybudování ještě jednoho.
Přesto je potřeba, aby se občané této činnosti věnovali, neboť neustále stoupající
náklady na odvoz skládkového odpadu se mohou výrazně projevit na místních
poplatcích.
Příklad: obec Liboš /570 obyvatel/ na skládku vyvezeno 67 tun a vytříděno 27 tun se
rovná 29%, obec Tovéř 530 obyvatel…
Odvoz velkoobjemového odpadu bude proveden v roce 2007 v termínech: 31. 3.
2007 a 15. 9. 2007
Vyzýváme občany, kteří chtějí vyhodit staré železo, aby tak nečinili současně
s odvozem velkoobjemového odpadu, neboť obec čelí nájezdu našich spoluobčanů,
kteří zde nebydlí.
Sběr železného odpadu bude proveden 28. 4. 2007.
Žádáme občany, aby včas zaplatili pravidelné roční poplatky, které zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2006.
I v letošním roce se připravuje tradiční posezení s důchodci. Na naše starší
spoluobčany se nezapomnělo, v kulturním domě však probíhá oprava sociálního
zařízení,

Srdečně zveme všechny důchodce na sobotu 14. dubna 2007 od
14,00hodin do kulturního domu v Tovéři.

Vratislav Brodacký
starosta obce

