12. zasedání zastupitelstva obce Toveř, 24. 2 . 2009 v 17:00 hodin
Účast: Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Pachman František, Ing. Brodacký Jaroslav,
Ing.Smutný Vladimír, Ing. Kovács Ondrej, Mgr. Doleţelová Lenka
Návrh programu :
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3) Výsledky hospodaření rok 2008 (- školka po upřesnění viz bod 2)
4) Smlouvy o věcném břemenu a dopravní obsluţnosti
5) Czech POINT – schválení, případně ţádost o dotaci
6) Rozpočtová změna č.1
7) Nevymahatelné pohledávky obce
8) Komise
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr
1) Zasedání zahájil starosta obce pan Brodacký Vratislav
2) Návrh programu upřesněn, bod 3 se jedná o hospodaření mateřské školky
Ověřovateli zápisu navrţeni Ing. Maurer a Ing. Kovács
Pro: 7 zastupitelů
3) Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření mateřské školky za loňský rok
2008.Bylo navrhnuto, ţe zlepšený hospodářský výsledek ve výši 46.136,42 Kč bude
pouţit takto : 40.000,- Kč vráceno na účet obce - tato částka bude pouţita na dovybavení
hřiště u mateřské školy a částka 6.136,42 Kč bude převedena do rezervního fondu MŠ
Pro: 7 zastupitelů
4) Uzavřeny 3 smlouvy obce a to:
- smlouva s firmou Veolia o dopravní autobusové obsluţnosti
- smlouva o věcném břemenu s firmou ČEZ o kabelové přípojce k rodinnému domu
- smlouva o věcném břemenu s firmou ČEZ o kabelové přípojce k nové trafostanici
Pro: 7 zastupitelů
5) Czech POINT – jedná se o připojení všech obecních úřadů na databáze státní správy,
dotace státu činí 85% nákladů, obec platí 15% nákladů. Celková částka činí cca 93 tisíc.
Obecní zastupitelstvo:
- bere na vědomí informaci o výzvě integrovaného operačního programu k zavádění
ICT v územní veřejné správě (Czech POINT)
- schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- pověřuje starostu podepsat Ţádost o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Pro : 7 zastupitelů
6) Rozpočtová změna č.1
- sníţit rozpočet v příjmové části na pol. 4112 o částku 1000,-Kč
- sníţit rozpočet ve výdajové části na pol. 6171 o částku 1000,-Kč
Pro: 7 zastupitelů

7) Nevymahatelné pohledávky obce – jedná se o nevymahatelné pohledávky za pronájem
kulturního domu a koliby z let 1997 aţ 2003 a to pan Zapletal 81 141,-Kč a pan Hořín
41 661,- Kč. OZ souhlasí s odpisem těchto pohledávek
Pro : 7 zastupitelů
8) Komise – návrh a odsouhlasení členů komisí finanční a kontrolní.
- Kontrolní komise: předseda Ing. Smutný, členové Ing. Kovács, Soušek Radomír
- Finanční komise: předseda Ing. Pachman, členové Hamplová Věra, Maurerová
Monika
Pro: 7 zastupitelů
9) Diskuse
- Ing. Maurer - podal informace o opravě bytu paní Kolomazníkové firmou K-stav.
Vysoušení bude probíhat ještě měsíc, pak oprava dle rozpočtu. OZ pověřuje starostu
uzavřít smlouvu na havarijní opravu s firmou K-stav
- Starosta informoval zastupitelstvo o potřebě opravy kotle pro knihovnu a sklep KD
- Ing. Pachman ţádá stanovení termínu zahájení provozu obecního rozhlasu, termín
obecní zastupitelstvo stanovuje na 1.4.2009
- Ing. Pachman informuje o potřebě zpracování obecní vyhlášky o místních poplatcích
a to za pronájem obecních prostranstvích, prostor KD a tenisového kurtu
- Ing. Pachman upozorňuje na problematiku nevymahatelných pohledávek, o zápisu
z kontrol finanční komise a o odstranění závad
- Ing. Smutný poukazuje na problematiku pronájmu pozemků u bytovek, nutnosti
uzavření smluv, kde budou stanoveny podmínky pro jejich pronájem. Dle informace
starosty smlouvy jsou nachystány, pronajímatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy,
pokud nájemci se nedostaví k podpisu smlouvy navrhuje OZ pronájem zrušit.
10) Usnesení:
OZ schvaluje:
- navrţený program a doplnění bodu 3 ţe se jedná o mateřskou školku
- ověřovatele zápisu Ing. Maurera a Ing. Kovácse
- výsledky hospodaření mateřské školky za rok 2008
- smlouvu o dopravní obsluţnosti s firmou Veolia
- smlouvy o věcném břemenu s firmou ČEZ
- Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech POINT
- odepsání nevymahatelných pohledávek
- sloţení komisí kontrolní a finanční
OZ pověřuje starostu:
- podepsat ţádost o poskytnutí dotace a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
- uzavřít smlouvu s firmou K-stav na opravu bytu paní Kolomazníkové
OZ ukládá starostovi zahájit provoz obecního rozhlasu k datumu 1. 4. 2009
Pro: 7 zastupitelů
V Toveři 24. 2. 2009

zapsal: Ing. Brodacký Jaroslav

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Maurer Petr ……………………….

Ing. Kovacs Ondrej …………………….

