13. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 28. 5. 2009 v 17:30 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Mgr. Doleželová Lenka, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Brodacký
Jaroslav, Ing. Kovács Ondrej, Ing. Pachmann František
Omluven: Ing. Maurer Petr
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3) Plnění usnesení minulého zasedání
4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2008
5) Smlouva o směně pozemků
6) Rozpočtová změna č.2 – volby
7) Kruhový objezd a komunikace v obci
8) Hodové oslavy v obci
9) Kabelová televize
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
1) Zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Schválení navrženého programu a ověřovatelů zápisu Mgr. Doleželové a Ing. Pachmanna
Pro: 6 zastupitelů
3) Plnění usnesení minulého zasedání – zprávu podal starosta obce
- Czech Point – podepsána Žádost o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí dotace …. splněno
- smlouva s firmou K-stav …. splněno
- zprovoznění rozhlasu …. splněno
4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2008
Zpracovaný Závěrečný účet obce Tovéř zpracovala M. Mikšíková a obecnímu zastupitelstvu
předložil starosta.
ZO projednalo závěrečný účet a uzavírá vyjádřením – souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Základní ukazatele rozpočtu:
Příjmy: daně z příjmu: plán 4 837 000,- Kč
skutečnost 5 024 420,42 Kč
příjmy celkem ….. 6 125 949,25 Kč
Výdaje: plán 7 357 896,- Kč
skutečnost 5 736 766,- Kč
Převedena z roku 2008 na rok 2009 částka 1 738 433,65 Kč
Zároveň projednána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tovéř za rok 2008.
Zjištěné nedostatky vysvětlil starosta obce. OZ pověřuje Ing. Pachmana prověřit s paní
Mikšíkovou závěry této zprávy, informovat o zjištěných skutečnostech obecní zastupitelstvo a
navrhnout řešení zjištěných nedostatků.
Pro schválení závěrečného účtu: 6 zastupitelů
5) Návrh směny pozemků v katastrální území Tovéř a to pozemek číslo 433/2 o výměře

2486 m² majitel pan Opichal Jiří za pozemek číslo 454/29 o výměře 5472 m² majitel
obec Tovéř.
Pro: 6 zastupitelů

6) Rozpočtová změna číslo 2 dle přílohy
a) jedná se o změnu související s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. 6.
2009. Navrhovaná změna spočívá v navýšení rozpočtu v příjmové části na pol. 4111,úz
98348 o částku 20 000,- Kč a zároveň ve výdajích na volby navýšit položka § 6115, úz
98348 v částce 20 000,- Kč
b) z důvodu přečerpání finančních prostředků převod z ostatní činnosti odpa 6409 pol. 5169
převod 76820,- na platby daní odpa 6399 pol.5362
c) z ostatní činnost odpa 6409 pol 5169 převod 4 532,60 Kč na vypořádání minulých let odpa
6402 pol. 5364
Pro: 6 zastupitelů
7) Kruhový objezd a komunikace v obci
Zprávu o stavu akce kruhový objezd podal projektant Ing. Doležel, hlavním investorem je
krajský úřad, podíl obce bude činit cca 10% nákladů. Předpoklad stavby je rok 2010. Ing.
Doležel předložil a zdůvodnil zpracované projektové řešení křižovatky.
Na projektu komunikace Lípa – Rybník se bude pokračovat
OZ souhlasí s projektovým řešením kruhového objezdu.
Pro: 6 zastupitelů
8) Hodové oslavy v obci – zprávu podal starosta obce pan Brodacký Vratislav, hody
proběhnou tradičně v kolibě a to v neděli dne 5.7.2009. Dopoledne proběhne mše u
Kapličky.
9) Kabelová televize v obci pro příjem digitálního vysílání – informaci podal starosta obce.
V současné době je cca 60 zájemců o příjem TV kabelové televize. Smlouvy budou
uzavřeny na 5 let, realizace akce koncem listopadu 2009, předpokládaná investice je cca 300
tisíc korun. Další zájemci se mohou ještě přihlásit na obecním úřadu, kde získají podrobnější
informace o akci. OZ schvaluje investici na kabelovou televizi
Pro: 6 zastupitelů
10) Diskuse:
- Starosta obce podal zprávu o provedených pracích od 1.1.2009 dosud. Jedná se
například o úpravu kuchyňky v mateřské škole, opravy ústředního topení pro
knihovnu, úpravu chodníku podél silnice k Dolanům, opravu stavědla na rybníčku pod
lesem, provedení přepadu vody z rybníka do kanalizace, sběr velkooběnového a
nebezpečného odpadu, výměnu oken v „baru“ kulturního domu, vysázení stromků na
návsi , u rybníka a pod lesem, setkání s důchodci
- Ing. Kovacs - problematika vysílání obecního rozhlasu
- Ing. Pachman
- poukázal na problémy související s výsadbou stromků na návsi
- navrhuje zvýšení odměny pro kronikáře
- dotaz na stav soudních sporů, které vede obec – zodpověděl starosta
- navrhuje zpracovat ceník stanovující poplatky za pronájem obecního majetku
- poukázal na problémy při organizování hodových slavností
- Ing. Brodacký Jaroslav navrhuje prověřit havarijní stav kanalizace na bytovkách
odborníkem, který by měl navrhnout řešení tohoto stavu
11) Usnesení:
OZ schvaluje

- ověřovatele zápisu Mgr. Doleželovou a Ing. Pachmana
- plnění usnesení 12.zasedání zastupitelstva obce Tovéř
- závěrečný účet obce za rok 2008 , souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
- směnu pozemků obce Tovéř s panem Jiřím Opichalem dle bodu 5)

OZ pověřuje

- pokračování prací na kruhovém objezdu
- pokračování prací na projektu komunikace Lípa-rybník
- investici na kabelovou televizi ve výši cca 300 tisíc korun
- Ing. Pachmana prověřit závěry Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Tovéř za rok 2008
- starostu obce zpracovat smlouvu o směně pozemků obce s panem Opichalem
- starostu obce zajistit na zasedání zastupitelstva obce zapisovatele
- starostu obce zajistit opravu překopů na komunikaci Lípa-rybník
- starostu obce uzavřít smlouvu na projekt komunikace Lípa-rybník

OZ bere na vědomí - zprávu o provedených prací obce od 1.1.2009

V Toveři dne 28. 5. 2009

Ověřovatelé zápisu:

Zapsal: Ing. Brodacký Jaroslav

Mgr. Doleželová Lenka
Ing. Pachman František

…………………………….
…………………………….

