14. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 19.8.2009 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Kovács Ondrej, Ing. Pachmann František
: Ing. Maurer Petr
Omluveni: Mgr. Doležalová Lenka, Ing. Smutný Vladimír
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3) Plnění usnesení minulého zasedání
4) Hospodaření obce
5) Žádost o odprodej pozemků
6) Rozpočtová změna č.3
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závěr
1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrženého programu a ověřovatelů zápisu ing. Brodacký Jaroslav a Ing. Kovács
Ondrej
Pro: 5 zastupitelů
3) Plnění usnesení minulého zasedání
- Směna pozemku obce Tovéř a p. Opichal – zpracovávají se znalecké posudky
- Kruhový objezd – starosta podal informaci ohledně stavebního řízení, přípravné práce
pokračují
- Komunikace „lípa-rybník“ - vystavena objednávka na firmu DS GEO Projekt
- Kabelová televize – objednávka na přechod na digitální vysílání
- Prověření „zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce \tovéř za rok 2008“
panem ing. Pachmanem – provedeno : negativní hodnocení Krajského úřadu za rok
2008 bylo způsobeno opomenutím starosty, který nenechal 17.12.2008 schválit
některé finanční materiály viz. Zpráva č.j. KUOK 18859/2009 uložena na OÚ
- Smlouva o směně pozemků – čeká se na zpracování znaleckých posudků
- Zajištění zapisovatele – zajištěno
- Oprava překopů lípa-rybník –provedeno
- Smlouva na projekt komunikace lípa-rybník – předána objednávka,
smlouva bude následně
4)

Hospodaření obce
Starosta podal informaci - probíhá v souladu s odsouhlaseným rozpočtem obce pro rok
2009

5) Žádost o odprodej pozemků

Žádost podaná na OÚ Tovéř dne 17.6.2009 pod čj. 91 zamítnuta
Pro: 0 zastupitelů

Proti : 5

6) Rozpočtová změna číslo 3 v roce 2009 předložena starostou – viz příloha č. 1

Rozpočtová změna v roce 2009, č. 3
Na základě přidělení finančních prostředků navýšit rozpočet v příjmové části

Na položce 4116, UZ 14008 o čásku 79.837,- Kč – příjem na realizaci projektu
CzechPoint
Ve výdajové části prostředky určeny na realizaci projektu CzechPOINT
Z důvodu přečerpání finančních prostředků byla provedena rozpočtová změna v
položkách v rámci oddílů ve výdajích.
Převod v oddíle 3392 –zájmová činnost v kultuře – položky 5137,5171,5154
Převod v oddíle 3745 – péče o vzhled obcí a zeleň – položky 5021,5031,5032,5171,
Převod v oddíle 6171 – místní správa – položky 5038,5153
Převod v oddíle 3612 – bytové hospodářství – položka 5154
Z důvodu přečerpání položky 5166 / poradenské a právní služby / v oddíle 6171
bude proveden převod z oddílu 6409 položka 5169 v částce 30.000,- Kč
Z důvodu přečerpání položky 5154 / elektrická energie / v oddíle 3631
bude proveden převod z oddílu 6409 položka 5169 v částce 30.000,- Kč
Pro: 5 zastupitelů
7) Diskuse:
Starosta Brodacký Vratislav
-informace o akci Country stodola – akce proběhla
ing.Brodacký Jaroslav
- Křižovatka silnice „u řadovek“ nutno opravit vadu odvodnění
- Dopravní obslužnost a řešení dopravní situace obce Tovéř, Ing. Kovacs se spojí
s dopravní policí ČR D a prověří možnosti
Ing. Kovacs Ondrej
- Doporučuje stanovit systém práce fungování spisové pošty z datové schránky
Ing. Pachman František
- Výběrové řízení všeobecně bude prováděno dle ceny dodávky /práce, služby, materiál)
od částky 50.000,- Kč nahoru. Výběr schválí pracovní zasedání sastupitelstva
8) Usnesení:
OZ schvaluje - ověřovatele zápisu : Ing. Brodacký Jaroslav, Ing. Kovács Ondrej
- plnění usnesení 13.zasedání zastupitelstva obce Tovéř
- rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2009
- schvaluje systém výběrových řízení
OZ neschvaluje – odprodej pozemku panu Odstrčilovi / bod 5/
OZ pověřuje - ing. Kovacse Ondreje jednáním s PČR-DI
OZ bere na vědomí - hospodaření obce za 01-07/2009
Pro : 5 zastupitelů
V Toveři dne 19.08.2009

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal: Ing. Maurer Petr

Ing. Brodacký Jaroslavv
Ing. Kovacs Ondrej

…………………………….
…………………………….

