Zápis z 10.zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 25.8.2008, 17,30 hod
Účast:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Pachman František, Mgr. Doleželová Lenka, Ing.
Ondrej Kovács, Ing. Smutný Vladimír, omluven – Ing. Brodacký Jaroslav

Program
1. Zahájení
2. schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3 .hospodaření obce
4. daně a poplatky na rok 2009
5. přechod u bytovek – výběr nabídek
6. urbanistická studie obce
7. sdružení obcí Tovéř-Dolany-Bělkovice – vodovod
8. smlouva o věcném břemenu -Telefonica-obec Tovéř
9. diskuse
10. usnesení
11. závěr

1.

Zasedání zahájil starosta obce

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu – Ing.Smutný, Ing Pachman
pro 6 zastupitelů
proti 0
3. Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s finanční situací obce, plněním investic na
rok 2008 s celkovým hospodařením. Požádal členy zastupitelstva obce o navýšení příspěvku
na MŠ za účelem vybavení hříště ve výši 50.000,- Kč
Pro 6 zastupitelů

proti 0

4. Zastupitelstvo projednalo možnost až pětinásobku výběru daní z nemovitostí, které dává
obci zákon. Přes tuto možnost bylo rozhodnuto daně nezvyšovat a ponechat v současné
výši. Taktéž byla projednána výše poplatku za svoz komunálního odpadu, i v tomto
případě byla ponechána původní výše poplatku a bude apelováno na zlepšení třídění
z jehož důsledku se nemusí cena navyšovat
pro 6 zastupitelů

proti 0

5. Zastupitelstvo obce schválilo čtyřčlennou komisi ( Ing. Černý, Ing. Maurer, Ing. Smutný,
Ing. Kovács) pro výběr zhotovitele akce „ Přechod lll/4436 v k. ú. Tovéř“ u bytovek
pro 6 zastupitelů

proti 0

6, Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s tím, že byla dokončena urbanistická studie
nové zástavby v obci, s jejímž obsahem by se měli v měsíci září členové zastupitelstva obce
podrobně seznámit
7. Zastupitelstvo obce schválilo vstup do sdružení Tovéř-Dolany- Bělkovice za účelem
zpracování studie vodovodu a řešení problematiky zásobování obce vodou na základě

informace od firmy VEOLIA na nemožnost napojení dalších zájemců na stávající vodovod
z důvodu kapacity.
pro 6 zastupitelů

proti 0

8. Smlouva o věcném břemenu telefonického vedení k domu č.p.174 mezi Telefonickou a
obcí Tovéř
pro 6 zastupitelů

proti 0

9. Diskuse
Starosta seznámil členy zastupitelstva s dopisem pana Látala, Večeři a paní
Kolomazníkové.
Pan Látal - vyřízení pohledávky za rok 2008.
Pan Večeřa – řešení tohoto problému převzal místostarosta Ing. Maurer.
Paní Kolomazníková – obec i nájemník si nechají nezávisle vypracovat odborný posudek
na daný problém, na základě kterých se bude hledat společné řešení. Oba posudky budou
hrazeny z prostředků obce. Dále obec zajistí vysoušeče, náhradní byt však obec poskytnout
nemůže.
V diskusi vystoupil Ing, Zástěra s připomínkami na zatékání vody na jeho pozemek pod
lesem, sečení trávy v dané lokalitě. Dále upozorňoval na špatné parkování na komunikaci
od lípy k rybníku a sdělil nám nesouhlas s budování přechodu u bytovek.
Další připomínky (rozhlas a nájemní smlouvy na zahradní domky v prostorách u bytovek)
člena zastupitelstva obce Ing. Pachmana a Ing. Smutného se budou řešit na osobním
projednání se starostou obce
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. program zasedání a ověřovatele zápisu
2. navýšení příspěvku MŠ o 50.000,- Kč na vybavení

hřiště
3 .Daně z nemovitosti a poplatek za odvoz komunálního
odpadu na rok 2009 se nemění
4, výběrovou komisi na zhotovitele přechodu u bytovek :
5. vstup obce do sdružení Tovéř-Dolany-Bělkovice za
účelem zpracování studie a řešení problematiky zásobování vodou
6, smlouvu o věcném břemenu Telefonica – obec Tovéř
Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 1.Výsledky hospodaření a plnění investic za rok
2008
2, Možnost seznámit se s novou zastavovací studii
obce Tovéř
3, Dopisy pana Látala, Večeři a paní Kolomazníkové
– navrhnutá řešení těchto situací.
Schváleno : pro 6 zastupitelů

proti 0

Zapsal v Toveři 25.8.2008
Za správnost:
Ing. Smutný Vladimír

Mgr. Doleželová Lenka
Ing. Pachman Franitšek

