21. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 29.9.2010 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Maurer Petr, Mgr. Doleželová Lenka,
Ing. Kovacs Ondrej, Ing. Pachman František
Omluveni : Ing. Smutný Vladimír,
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Žádost o změnu zastavovacího plánu obce
5.Žádost o odprodej obecního pozemku
6. Hospodaření obce za 1. pololetí 2010
7. Komunikace střední
8. Rozpočtová změna č. 3
9.Hodnocení práce zastupitelstva obcel
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrženého programu:
- zrušení bodu č. 9
doplnění o bod - hodnocení práce zastupitelstva obce
schválení ověřovatelů zápisu: Ing. P. Maurer a Mgr. L. Doleželová
Pro:5 zastupitelů
3) Plnění usnesení z 18. zasedání
Splněny všechny body – podepsání smlouvy s JUDr. J.Jansou, podepsání smlouvy
s firmou SWIETELSKY na opravu komunikace „střední“

4) Žádost o změnu zastavovacího plánu obce Tovéř
parc.č. 454/28 v k.ú. Tovéř
Pro : 0 zastupitelů
Proti: 6 zastupitelů

- žádost pana Beila na stavba RD na
Zdržel se : 0

5) Odprodej pozemků
a/ žádost Ing. M.Odstrčila o odprodej pozemku parc.č. 469/1 o velikosti 280m2 a parc.č.
1305/6 o velikosti 302 m2 v k.ú. Tovéř – po projednání byl odprodej schválen za cenu
1.031,- Kč/m2 za podmínek, že bude sepsána smlouva a její součástí bude vybudování inž.
sítí na vlastní náklady s umožněním bezplatného napojení dalších účastníků zahrádkářské
kolonie - věcné břemeno. Smlouvu vypracuje právník.
Pro : 5 za stupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdržel se : 1
Dostavil se Ing. O. Kovács

b/ žádost Ing.P.Stejskal –odprodej části pozemku parc.č. 421 a 422 v k.ú. Tovéř – břeh u
domu č.174, ZO navrhuje dojednat s Ing. Stejskalem výměru a zaměření, cena 1031.Kč/m2
c/ žádost Jana Turečka – odprodej pozemku parc.č. 417/5 v k.ú.Tovéř, ZO zamítlo odprodej
pozemku parc.č. 417/5 dle žádosti ze dne 6.9.2010,
Pro : 0 zastupitelů
Proti: 5 zastupitelů
Zdržel se : 1
dále se řešila stížnost na zaplavení pronajatých prostor, zničení uskladněných věcí – platnost
pojištění ve smlouvě, smlouvu o nájmu prověřit
6) Hospodaření obce – starosta obce podal informaci o plnění rozpočtu o příjmech, výdajích a
zůstatku na účtě obce
7) Komunikace „střední“
Ing. Petr Maurer seznámil přítomné o průběhu této akce, výběrového řízení se účastnily dvě
firmy – STRABAG, SWIETELSKY, zvítězila firma SWIETELSKY.
Byly sepsány dvě smlouvy o dílo - SWIETELSKY – částka 2.201.698,- Kč
SKANSKA – položení živice za částku 925.362,-Kč
Firma SWIETELSKY dodatek ke smlouvě
Změnový list č.1 – 2ks vpustí – 14.960,09 Kč
Změnový list.č.2 – přeložka kabelů O2 – 17.748,00 Kč
Změnový list č.3 – sanace podloží – 14.780,57 Kč
Změnový list č.4 - odvodňovací žlab,frézování - 61.583,98 Kč
Bylo uplatněno penále za nesplnění termínu.
SKANSKA a.s.- vyfakturuje částku dle smlouvy.
Záruka na dílo je od obou firem 5let.
Pro kolaudaci je nutný geometrický plán stavby.
Připomínka Ing. O.Kovácse – u Loykového sledovat tok vody.

8) Rozpočtová změna č.3 v roce 2010
Dle přílohy č.1 k zápisu
Pro : 6 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů

Zdržel se : 0

9) Hodnocení práce zastupitelstva za období 2006-2010
Ing. F.Pachman- vyjádřil se negativně k práci zastupitelstva, ke špatné komunikaci členů
zastupitelstva, o pozdním vyúčtování penále Restauraci u Zubra .
Ing. Petr Maurer – poděkoval za spolupráci všem zastupitelům,
Připomenul zdařenou akci při přemístění a opravě sv.Trojice.
Dále pokračovat v řešení problému s bytovkami.
Ing. J.Brodacký - nové zastupitelstvo obce by mělo navázat a pokračovat v tradici přání
jubilantům
Ing. P.Kovács - poukázal na slabou komunikaci mezi zastupiteli, ZO by mělo být
informováno před zasedáním
V: Brodacký – starosta poděkoval členům zastupitelstva za jejich práci ve volebním období
2006-2010
10) Diskuse :
- Žádost paní Kopřivové na pořádání dětského karnevalu na sále KD Tovéř – povoluje
se na 10.10.2010 za částku 1.500,- Kč

-

Zákaz stání na pravé straně u lípy při jízdě od centra obce nahoru směrem k retenční
nádrži i zpět.
Vylepování plakátů na sloupech veřejného osvětlení

11) Usnesení:
OZ schvaluje

OZ neschvaluje

- doplnění programu zasedání a ověřovatele zápisu Mgr. L. Doleželová a
Ing. P.Maurer
- odprodej pozemku parc.č 469/1 o výměře 280m2 a parc.č 1305/6 o výměře
302m2 v k.ú. Tovéř za částku 1.031,-Kč/m2
- rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2010
- změnu zastavovacího plánu obce
- odprodej obecního pozemku parc.č.417/5

Pověřuje starostu : prověřit smlouvu o nájmu nebytových prostor s Janem Turečkem do termínu
voleb 2010, tj. do 14.10.2010.
Pro : 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

V Toveři dne 29.9..2010

Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:

Zdržel se : 0

M.Mikšíková

Mgr. Lenka Doleželova …………………………….
Ing.Petr Maurer

…………………………….

