17. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 10.2.2010 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Maurer Petr, Mgr. Doležalová Lenka,
Ing. Smutný Vladimír, Ing. Kovács Ondrej
Omluveni : Ing. Pachman František
Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Výsledek hospodaření roku 2009
5. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ
6 Obecně závazná vyhláška obce Tovéř č. 1/2010 o místním poplatku za užívání
veřejn.prostranství
7. diskuse
8. usnesení
9. závěr
1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrženého programu a doplnění o bod k projednání smlouvy s VEOLIA
TRANSPORT, schválení ověřovatelů zápisu: Ing. J. Brodacký aIng. O.Kovacs
Pro: 6 zastupitelů
3) Plnění usnesení z 16. zasedání
Splněny všechny body
4) Výsledek hospodaření roku 2009
- Plnění příjmů na 90,58% snížení z důvodu snížení daňových příjmů
- Plnění výdajů na 65,40% neuskutečnila se plánovaná oprava komunikace
Možnost nahlédnutí do dokladů u účetní obce
Pro: 6 zastupitelů
5) Hospodaření MŠ

Projednání žádosti ředitelky MŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku
školy za rok 2009 v částce 48.831,24 Kč do rezervního fondu MŠ.
Návrh starosty schválit převod v částce 48.831,24 Kč do rezervního fondu
s následným použitím 30.000,- Kč při nákupu vybavení pro MŠ
Pro:6 zastupitelů
6) Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012067-09, zajištění dopravní
obslužnosti s VEOLIA TRANSPORT na rok 2010
Částka 129.800,- Kč na rok 2010 zůstává zachována jako v roce 2009 . Schváleno
Pro. 6 zastupitelů
7) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. ZO se seznámilo se zněním OZV a žádá doplnit o pozemky, které
jsou v chatové oblasti a v lese parc.č. 342,343,361,417/1,

Pro : 6 zastupitelů
8) Diskuse
- Starosta domluvil schůzku s JUDr. J. Jansou na středu 24.2.2010 v 16,00hod na OÚ
Tovéř
- Pan J.Ťuka – vznesl dotaz na provoz nekuřácké hospody v prostorách KD Tovéř,
navrhuje zavést opět kuřácké prostory v hospodě. ZO trvá na současném stavu
/nekuřácká/, pro kuřáky je vyhrazen prostor na chodbě, dle uzavřené smlouvy
s nájemcem
- Dále upozornění na úpravu nástupních ostrůvků u autobusových zastávek – mnoho
sněhu

9) Usnesení:
OZ schvaluje

- doplnění programu zasedání a ověřovatele zápisu : Ing. J.Brodacký,
Ing. O.Kovacs
- výsledek hospodaření MŠ – převod zlepšeného hospodářského výsledku do
rezervního fondu MŠ,použití 30.000,- Kč na nákup vybavení pro MŠ
- dodatek č. 2 ke smlouvě s VEOLIA TRANSPORT
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

OZ bere na vědomí - pracovní schůzku 24.2.2010 v 16,00 hod
Pro : 6 zastupitelů
V Toveři dne 10.2.2010

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:

M.Mikšíková

Ing. Brodacký Jaroslav …………………………….
Ing.Kovacs Ondrej
…………………………….

