Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tovéř konaného dne 17. 4. 2008
v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Toveř
Přítomno 7 zastupitelů:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Brodacký Jaroslav, Mgr.Doleželová Lenka,
Ing.Kovács Ondrej, Ing. Pachman František, Ing. Smutný Vladimír
Program
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání .
3. Schválení ověřovatelů zápisů ze zasedání zastupitelstva
4. Hospodaření obce
5. Investice roku 2008
6. Kontrola hospodaření obce za rok 2007
7. Schválení závěrečného účtu za rok 2007
8. Školská vyhláška Dolany- Bělkovice –Tovéř
9. Rozpočtová změna č.1
10. Odpadové hospodářství
11. Zastavovací studie obce
12. Smlouva o prodeji pozemku – paní Masopustová
13. Stížnost Ing. Kovácse
14.. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

1. Zahájil starosta obce
2. Zastupitelstvo schválilo program zasedání, které bylo rozšířeno o bod jednání číslo 13.
Pro – 4
proti – 3
3. Schváleni ověřovatelé zápisů ze zasedání OZ : Mgr. Doleželová Lenka a Ing. Pachman
František
Pro - 7
proti - 0

4. Zprávu o hospodaření obce za rok 2007 přednesl starosta. Celkové příjmy za rok 2007
činí 6 353 483 Kč a celkové výdaje za rok 2007 činí 4 830 587 Kč. Zůstatek 1 522 896
Kč. Přehled příjmu a výdajů je uveřejněn na www stránkách obce a na vývěsce
obecního úřadu.
5. Investice roku 2008. Přehled plánovaných investic přednesl starosta obce. Jedná se o
tyto akce: komunikace pod Rovinkou kolem horního rybníčka, rekonstrukce zařízení
přečerpávací stanice odpadních vod, zařízení hřiště MŠ, rekonstrukce sochy Svaté
trojice, oprava teras na bytovkách, kanalizační přípojky pod komunikací od hasičské
zbrojnice po rybník, nákup sekačky, sportovní vybavení KD, vybudování přechodu pro
chodce u bytovek a u mateřské školy.
Pro – 7
proti – 0
6.

Kontrola hospodaření obce za rok 2007 byla provedena pracovníky krajského úřadu
v měsíci březnu. Bez závad. Zastupitelstvo bylo s tímto seznámeno. Výsledek kontroly
je uveřejněn na vývěsce obecního úřadu.

7.

Schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2007 bez výhrad
Pro – 7
proti – 0

8. Školská vyhláška Tovéř – Bělkovice – Dolany. OZ bylo seznámeno s vydáním obecní
vyhlášky č.1/2008 o stanovení společného školského obvodu.
Pro – 7
proti – 0
9. Rozpočtová změna číslo 1/2008 – navýšení příspěvku na základní školu Dolany o 50
tisíc korun z kapitoly ostatní činnost. Obecní zastupitelstvo souhlasí aby změny
v rozpočtu obce v rámci účetní kapitoly bylo v pravomoci starosty obce.
Pro – 7
proti – 0
10.

Odpadové hospodářství. Se stavem a zkušenostmi v odpadovém hospodářství obce
seznámil starosta. Problematiku velkoobjemového odpadu navrhuje řešit zakoupením
velkoobjemového kontejneru, který by se plnil průběžně v určené dny za dozoru
pracovníka obecního úřadu na sběrovém dvoře a odvoz by byl prováděn dle potřeby. OZ
souhlasí se zakoupením tohoto kontejneru
Pro – 6
proti – 0
zdržel se – 1

11. Zastavovací studie obce – OZ seznámeno s tím že pro obecní úřad se zpracovává
zastavovací studie obce
12. Schválení smlouvy o prodeji pozemku paní Masopustové, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce..
Pro – 7
proti - 0
13. Stížnost Ing. Kovácse, který nesouhlasí s tím že nebyl pozván na pracovní schůzku
zastupitelstva s právničkou ve věci problematiky bytovek.

14. Diskuse
- pan Ťuka – dotaz na problematiku obecního bytu nad hasičskou zbrojnic

– dotaz proč je malá četnost zpravodajů, starostou bylo sděleno, že
Zpravodaj č.1/2008 je v tisku
- problematika obecního rozhlasu -proč se nevysílá?
-Ing.Pachman - vyslovil požadavek na okamžité zahájení vysílání obecního rozhlasu,
navržen termín hlášení od 1.6.2008, Ing. Pachman s Mgr Doleželovou nabízí
spolupráci, toto drahé zařízení musí sloužit pravidelně obci a jejím občanům.
- upozornil na nesmyslnost dopravní značky ve směru od Dolan, směr
Samotíšky, která vede motoristy na křižovatce u Pneuservisu doleva do obce a ne rovno
do Samotíšek.
- vyslovil požadavek, aby na každé pracovní i veřejné jednání
zastupitelstva byli bez vyjímky vždy pozváni všichni členové zastupitelstva obce

15. Usnesení OZ
OZ bylo seznámeno:
- s hospodařením obce za rok 2007
- s výsledky kontroly hospodaření za rok 2007
- se stavem odpadového hospodaření v obci
OZ schvaluje:
-

plán investic na rok 2008
závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad
obecní vyhlášku č.1/2008 o stanovení školského obvodu
rozpočtovou změnu č.1/2008 navýšení kapitoly dotace na ZŠ
nákup velkoobjemového kontejneru
smlouvu o odprodeji pozemku paní Masopustové ze dne 9.4.2008
ověřovatele zápisu zasedání obecního zastupitelstva

V Toveři 17. 4. 2008 zapsal: Ing. Brodacký Jaroslav
Zápis ověřili : Mgr. Doleželová Lenka

………………………………………..

Ing. Pachman František

.............................................................

