Zápis 11. zasedání Zastupitelstva obce Tovéř, konaného 17.12.2008 v 16:30 hodin
Účast: Brodacký V., Ing. Pachman F., Ing. Maurer P., Ing. Smutný V. , Mgr. Doleželová L.,
Ing. Brodacký J., Ing. Kovacs O. - od bodu 4 programu schůze
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtová změna číslo 3
5)Dodatek smlouvy s firmou REMIT
6) Projednání žádostí firmy Staving, pana Ježka a pana Hudce
7) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr
1) schůzi zahájil starosta
2) Projednán návrh programu schůze a ověřovateli zápisu navrženi Ing. Pachman a
Ing. Maurer
Pro 6 zastupitů
proti 0
3) Provedena kontrola usnesení minulé schůze – bez připomínek
4) Projednán a schválen návrh rozpočtové změny v roce 2008 - číslo 3 ( text přiložen
tomuto zápisu)
Pro 6 zastupitelů
proti 0
5) a) Projednán Dodatek č.9 smlouvy s firmou Remit – aktuální ceny pro rok 2009 pro
odvoz odpadků z obce.
b) Projednán odprodej pozemku 88 metrů čtverečných paní Masopustové na
pozemku parcelní číslo 610 u hřbitova
Pro 7 zastupitelů
proti 0
6) a) Projednána žádost firmy Staving – žádost o změnu územního plánu obce pro
výstavbu 34 RD na současném poli u Brabínku. V diskusi majitelé sousedních RD
argumentovali proti zamýšlené výstavbě (např. biokoridor pro zvěř, slib že se
tamnebude stavět v době kdy sami stavěli, nesouhlasí s hustotou tástavby). Zástupce
firmy Staving pan Vladislav Kovář argumentoval pro změnu územního plánu s tím
že pokud nebude změna schválena bude pozemek z jejich strany využit pro jinou
činnost například kompostiště odpadů, rychle rostoucí topoly, či pronájem jiným
osobám, které s sebou přivedl.
b) Projednána žádost pana Hudce o změnu územního plánu pro výstavbu RD pod
lesem kde vlastní pozemky a žádost pana Ježka pro výstavbu RD u Samotíšek
Hlasování o potřebě zpracovat změnu územního plánu:
pro 0 zastupitelů
proti 6
zdržel se 1

7) Projednán návrh rozpočtu na rok 2009 ( návrhy příjmu a výdajů v příloze tohoto
zápisu). Starosta seznámil s návrhem příjmů a výdajů a zdůvodnil tento návrh.
Pro 7 zastupitelů
proti 0

8) Diskuse
a) Žádost pana Kazika o odprodej pozemku u Skalky – OZ doporučuje pokračovat
v nájmu pozemku jako dosud
b) Paní Kolomazníková – dotaz jak bude pokračovat oprava jejího bytu . Odpověděl
místostarosta Ing. Maurer – opravu provádí K-stav, navrhne rozpočet opravy, zatím
bude zaplacena další záloha na náhradní bydlení paní Kolomazníkové.
9) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje
- program schůze a ověřovatele zápisu
- rozpočtovou změnu 2008 číslo 3
- dodatek č.9 ke smlouvě o dílo s firmou REMIT ze dne 21.10.2008
- odprodej 88 m² Paní Mgr. Masopustové
- návrh příjmů a návrh výdajů rozpočtu obce na rok 2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje
- provedení změny současného územního plánu

Zapsal: Ing. Brodacký Jaroslav
Ověřovatelé zápisu : Ing. Maurer P.
Ing. Pachman F.
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