Zápis ze 6.zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 4.10.2007
Účast:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Pachman František, Mgr.
Doleželová Lenka

Program
1. zahájení
2. schválení programu zasedání
3. kontrola usnesení
4. hospodaření obce
5. příprava projektů.
6. směna pozemků obec – pan Opichal
7. přípojky kanalizace
8. smlouva s Hanáckou zemědělskou a.s.
9. diskuse
10. usnesení
11 závěr

Zasedání zahájil starosta obce
1. Doplnění a schválení programu zasedání
pro 5 zastupitelů
proti 0
2. Kontrola a plnění snesení z 5. zasedání - splněno
3. Hospodaření obce – rozpočtová změna č.2
ZO bylo seznámeno s hospodařením obce ohledně příjmů a výdajů a na základě
výsledků bylo schváleno dokončení výměny oken do konce roku 2007. Původně
plánované dokončení cesty v části Podhůry bude provedeno v 1.pololetí 2008. Byla
projednána a schválena rozpočtová změna č. 2.
pro 5 zastupitelů
proti 0
4. Zastupitelstvo schválilo postupnou přípravu šesti projektů které by umožňovaly možné
čerpání prostředků z EU na období 2008-2013
Pro 5
proti 0
5. Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem směny pozemků mezi obcí a panem
Opichalem /paní Pražáková/, jedná se o pozemek podél cesty Samotíšská v němž vedou
obecní inženýrské sítě a pozemek, který slouží jako sportoviště u sportovního areálu
Kulturního domu,za část pozemku pole v části pod cihelnou u přečerpávací stanice
odpadních vod par.č. 454/29
pro 5 zastupitelů
proti 0
zdržel se
6. Zastupitelstvo projednalo návrh na prodloužení odboček stávající kanalizace od lípy
k rybníku způsobem, že obec na své náklady provede propojení přes místní komunikaci

na hranici pozemku vlastníků rodinných domů na náklady obce v roce 2008, zbylé
náklady na dokončení přípojek si vlastníci hradí sami.
Pro5
proti 0

7. Smlouva s Hanáckou akciovou a.s.. Byl projednán návrh smlouvy s Hanáckou akciovou
a.s. o pronájmu obecních pozemků na zemědělskou výrobu, návrh byl schválen
s podmínkou vyjmutí pozemku parc .č. 454/29. Pronájem pozemků byl schválen
s výpovědní lhůtou 5 let
Pro 5
proti 0
V diskusi se jednalo o možné opravě památky Svaté trojice a žádosti o navrácení
památky obci, popřípadě o jeho přemístění do prostor na návsi. Dále byli
zastupitelé informováni o opravě cesty Olomouc - Šternberk .
Zastupitelé by v budoucnu chtěli být seznamováni s územním rozhodnutím o
výstavbě v obci.
8

Usnesení
1. program zasedání
2. Plnění usnesení z 5. zasedání
3 .Hospodaření obce a rozpočtovou změnu č, 2
4 .Připravu 6-ti projektů s možností čerpání dotací
5 .Směnu pozemku obec - Jiří Opichal /paní Pražáková/
6. Smlouvu s Hanáckou zemědělskou a.s. Dolany
7. Prodloužení odboček kanalizace mimo stávající
vozovku a umožnit připojení občanů
8. Dokončení výměny oken na kulturním domě do konce
roku 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :

Schváleno : pro 5

Zapsal v Toveři 4.10.2007
Za správnost:
Brodacký Vratislav

proti 0

Mgr Lenka Doleželová

Ing. Maurer Petr

