19. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 16.6..2010 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Maurer Petr, Mgr. Doleželová
Lenka, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Pachman František

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Výběrové řízení komunikace –střední, smlouva
5.Veřejné osvětlení, radary
6.Rozpočtová změna
7.Věcné břemeno obec –ČEZ na pozemku u rybníka
8. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Tovéř za rok 2009
9. diskuse
10. usnesení
11. závěr

1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrženého programu a doplnění o bod rozpočtová změna, věcné

břemeno, schválení ověřovatelů zápisu: Ing. F.Pachman, Ing. P. Maurer
Pro: 6 zastupitelů
3) Plnění usnesení z 18. zasedání

JUDr. Jansa navrhl zastupitelstvu obce termíny pro zastupování obce v záležitosti
obecních bytů termín 8/2010, - I.etapa, 10/2010 – II etapa, vypracování smluv,
jednání s nájemníky, schválena navrhované částka ve výši 67.500,- Kč
Zastupitelstvo schválilo nabídnutý postup a podmínky
Pro: 6 zastupitelů
4) Výběrové řízení komunikace střední

Ing. P. Maurer seznámil ZO s prací výběrové komise a její výsledky
Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, nejlepší nabídka je od firmy SWIETELSKY
stavební s.r.o. ,zastupitelstvo obce schválilo podepsání smlouvy s vítěznou firmou
Pro: 6 zastupitelů
5) Veřejné osvětlení, radary

Obec podala žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje na dotaci pro umístění
dvou radarů, tato dotace byla schválena a obec obdržela dotaci ve výši 42.000,- Kč
zbytek částky doplatila ze svého rozpočtu
Pro : 6 zastupitelů
ZO obdrželo informaci o možnosti zabudování úsporného zařízení na veřejné
osvětlení a nabídek od dvou firem, bylo rozhodnuto nechat vypracovat revizní
zprávu na rozvodná místa

6) Rozpočtová změna č. 2, týkající se příjmu na volby do PS parlamentu ČR ve výši

21.000,Pro :6 zastupitelů
7) Projednána smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Tovéř a ČEZ v části obce
u rybníka, parc.č.308,420 a 462 v k.ú. Tovéř
Pro : 6 zastupitelů
8) ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad

Pro : 5 zastupitelů

Zdržel se: 1 zastupitel

9) Diskuse:

Starosta seznámil ZO se zakoupením schváleného vybavení pro hřiště MŠ, musí
však být skácena většina stromů na základě zápisu inspekce životního prostředí
Ing. P. Maurer vznesl dotaz na likvidaci biologického odpadu
Dotaz Ing. Pachmana na provoz dřevostavby koliba, provoz se řídí na základě
kolaudačního rozhodnutí.
17,45 hod se dostavil Ing. O. Kovács
10) Usnesení

ZO schvaluje : rozšíření programu o body věcné břemeno, rozpočtová změna č.2
Ověřovatele zápisu Ing. F. Pachmana. Ing. P. Maurera
Podepsání smlouvy s |JUDr. Jansou na zastupování obce dle nabídky
Podepsání smlouvy s vítěznou firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na
zhotovitele komunikace střední
Rozpočtovou změnu č. 2
Smlouvu o věcném břemeni ČEZ – obec, parc.č.308,420 a 462 v k.ú.
Tovéř
Závěrečný účet obce Tovéř za rok 2009 bez výhrad
Pro : 6 zastupitelů
V Toveři dne 16.6.2010

Zapsal:

Ing. V. Smutný

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Pachman
Ing. Petr Maurer

…………………………….
…………………………….

