Zápis ze 7.zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 5.12.2007
Účast:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Pachman František, Mgr.
Doleželová Lenka, Ing. Ondrej Kovácz, Ing. Jaroslav Brodacký

Program
1. Zahájení
2. schválení programu zasedání
3. plnění usnesení 6. zasedání
4. žádost Staving s.r.o – návrh spolupráce
5. žádost o odprodej pozemku v k.ú Dolany parc.č.610
6. nájem obecní byty - splátky
7. rozpočtová změna č. 3
8. návrh rozpočtu na rok 2008
9. diskuse
11. usnesení
12. závěr

1.

Zasedání zahájil starosta obce

2. Doplnění a schválení programu zasedání
pro 6 zastupitelů
proti 0
3.

Kontrola a plnění usnesení z 6. zasedání - splněno
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí a návrhu spolupráce firmy Staving. Na základě
žádostí o rozšíření výstavby v dalších lokalitách zastupitelstvo schvaluje vypracování
studie „Změny funkčního využití lokalit Brabínek 1 a Brabínek 2 na výstavbu
rodinných domků.“. Zastupitelstvo požaduje vypracování návrhu inženýrských sítí
kapacity dopravy a občanské vybavenosti a dále návrh rozvoje inženýrských sítí.
Žadatelé o povolení výstavby se budou finančně podílet na nákladech studie popř.
změně zastavovacího plánu obce Tovéř . ZO dále schvaluje firmu Alfa-projekt
k vypracování studie, pověřuje starostu obce k jednání v této záležitosti ve spolupráci
s okolními obcemi.. S cenovou nabídkou studie bude ZO seznámeno na příštím
zasedání.
Pro 7 zastupitelů
proti 0
5. Projednán a schválen odprodej pozemku parc.č.610 v k.ú. Dolany o rozměrech 84m2 za
cenu 150,-Kč/m2
Pro 7
6. Starosta podal zprávu o změnách nájmu v obecních bytech v hasičské zbrojnici a
kulturním domě a o průběhu jednání s nájemníky dalších obecních bytů o zvýšení nájmu
a způsobu splácení ceny bytů, navrhnut nájem dle platných předpisů.
ZO souhlasí a pověřuje starostu k dalšímu jednání.

7. Projednána a schválena rozpočtová změna č.3
Pro 7 zastupitelů
proti 0
8. Projednán návrh rozpočtu na rok 2008
Pro 7 zastupitelů
proti 0
9. Diskuse :
diskuse se týkala opravy sv. Trojice a jejího přemístění na náves,
vybudování nových přechodů pro chodce,
umístění zahradních domků u bytovek
přípojky kanalizace pana Koutka.
Usnesení
1. program zasedání
2. Plnění usnesení z 6. zasedání
3 .Vypracování studie změny využití dalších lokalit pro
výstavbu rodinných domů a pověřuje starostu k jednání v této záležitosti.
4 .Prodej pozemku parc.č.610 v k.ú. Dolany
5 .Rozpočtovou změnu č.3
6. Návrh rozpočtu na rok 2008
7. Jednání s nájemci obecních bytu ohledně nájmu a
splácení ceny bytu a nájem dle platných předpisů
Zastupitelstvo obce schvaluje :

Schváleno : pro 6

Zapsal v Toveři 5.12.2007
Za správnost:
Brodacký Vratislav

proti 0

Ing. Jaroslav Brodacký
Ing. Maurer Petr

