18. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 14.4..2010 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Maurer Petr, Mgr. Doleţelová Lenka,
Ing. Smutný Vladimír, Ing. Kovacs Ondrej
Omluveni : Ing. Pachman František
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu, doplnění o žádost Ing. M Odstrčila
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hospodaření obce za 1.čtvrtletí 2010
5. Žádost o odprodej části pozemku parc.č.467/2
6. Rozpočtová změna č.1 v roce 2010
7 Projednání auditu za rok 2009
8. Výběrové řízení na zhotovitele komunikace ( komise)
9. Odpadové hospodářství
10. diskuse
11. usnesení
12. závěr
1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrţeného programu a doplnění o bod k projednání ţádosti podané dne
13.4.2010 Ing. M. Odstrčilem, schválení ověřovatelů zápisu: Ing. V.Smutný a Mgr. L.
Doleţelová
Pro: 5 zastupitelů
3) Plnění usnesení ze 17. zasedání
Splněny všechny body, vypracování posudků a nájmů v bytovém domě č.p. 171.
Dořešit problém se smlouvami v bytovém domě č.p.171, nechat vypracovat cenovou
nabídku na zastupování obce v této záleţitosti popř. následnou smlouvu s JUDr. J.
Jansou.
Pro : 5 zastupitelů
4) Hospodaření v roce 2010
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2010
Dostavil se Ing. O.Kovacs, byl stručně seznám s projednanými body zasedání.
5) Odprodej pozemků
ZO zamítlo odprodej části pozemku parc.č. 467/2 dle ţádosti ze dne 11.2.2010 podané Ing.
F.Pachmanem.
Projednání odprodeje pozemků parc.č.469/1, 1305/6, dle ţádosti ze dne 13.4.2010 podané
Ing. M.Odstrčilem.
Zastupitelstvo obce prodej pozemků zamítlo
Pro:6 zastupitelů
6) Rozpočtová změna č.1 v roce 2010
Na základě přidělení finančních prostředků Krajského úřadu na výkon státní
správy a dotace do školství.
navýšit rozpočet v příjmové části
na poloţce 4112,
o částku 133.300,- Kč
navýšit rozpočet ve výdajové části
oddíl a § 6171,
o částku 133.300,- Kč

poloţky 5162,5166,5163,5169
Z důvodu prodeje pozemku par.č.298/1
Navýšit rozpočet v příjmové části
Oddíl § 3639
o částku 21.110,- Kč
navýšit rozpočet ve výdajové části
oddíl a § 3745
o částku 21.110,- Kč
Pro. 6 zastupitelů
7) Zastupitelé obce obdrţeli zprávu z provedeného auditu za rok 2009, po prostudování se
bude schvalovat na příštím zasedání.
8) Výběrové řízení na zhotovení komunikace, byla navrţena komise pro výběrové řízení ve
sloţení V.Brodacký, Ing. P. Maurer, Ing. P. Doleţel, Ing. V. Smutný, Ing.
F. Pachman, (náhradník Ing. O. Kovacs). Komise vypracuje zadání a rozešle vybraným
firmám.
Pro : 6 zastupitelů
9) Starosta seznámil ZO s problémem třídění odpadu
–
za rok 2009 se zvýšil objem odvezených popelnic a sníţil se objem tříděných odpadů,
to znamená navýšení finančních prostředků na úhradu odvozu odpadů, které musí obec
uhradit z rozpočtu. Pokud se situace nezmění, bude nutné v příštím roce zvýšit poplatky za
odvoz odpadů
- Biologický odpad – zjistit ceny a podmínky pro likvidaci biologického odpadu
10) Diskuse :
- Ţádost ředitelky MŠ Tovéř o příspěvek na nákup skluzavky pro zahrádku MŠ, ZO
souhlasí s nákupem do částky 100.000,- Kč, příspěvek obce 70.000,-Kč
- Veřejné osvětlení- seznámení ZO s nabídkami vybudování nového rozvaděče od
několika firem, do dalšího zasedání připravit nabídky včetně cen za údrţbu
- Hospůdka u Zubra – ţádost o prominutí dvou úhrad za nájem zastupitelstvo obce
zamítlo, navrhuje situaci dořešit ve spolupráci s Ing. F. Pachamnem
- Beseda s důchodci – domluvit termín s ředitelkou MŠ
11) Usnesení:
OZ schvaluje

OZ nechvaluje

- doplnění programu zasedání a ověřovatele zápisu Mgr. L. Doleţelová a
Ing. V.Smutný
- dořešení smluv v bytovém domě č.p. 171
- vypracování cenové nabídky a smlouvy za zastupování obce v této
záleţitosti s JUDr. J.Jansou
- rozpočtovou změnu č. 1 v roce 2010
- komisi pro výběrové řízení, rozeslání zadání firmám
- odprodej obecních pozemků dle ţádostí ze dne 11.2.2010 a 13.4.2010

Pro : 6 zastupitelů
V Toveři dne 14.4.2010

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:

M.Mikšíková

Mgr. Lenka Doleţelova …………………………….
Ing.Vladimír Smutný

…………………………….

