Zápis ze 5.zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 19.6.2007
Účast:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Smutný Vladimír,, Ing.Brodacký Jaroslav, Ing.
Pachman František, Mgr. Doleželová Lenka

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Vyjádření zastupitelstva k dopisu firmy STAVING s r.o.
5. Hospodaření a plnění rozpočtu za 1.pololetí 2007
6. Návrh směny pozemku Obec – pan Opichal
7. Projednání a schválení smlouvy s Olomouckým krajem.
8. Kanalizace - přípojky
9. Hodové oslavy
12. Diskuse
11. Usnesení
Zasedání zahájil starosta obce
1. Doplnění a schválení programu zasedání
pro 6 zastupitelů
proti 0
2. Usnesení ze 4. zasedání splněno
3. ZO bylo seznámeno s dopisem firmy Staving s r.o, a jeho nabídkami o spolupráci, na
zamítavém postoji se nic nemění
pro 6
proti 0
4. ZO bylo seznámeno s hospodařením obce za 1.pololetí 2007 a splněním rozpočtu,
příjem 60%, výdaje 49%
. pro 6 zastupitelů
proti 0
5. Projednán návrh na směnu pozemku s panem Opichalem, zastupitelstvo obce schválilo
jeho návrh
Pro 6
proti 0
6. ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy s Olomouckým krajem na podporu projektu
víceúčelového kulturního a sportovního centra v obci
pro 5 zastupitelů
proti 0
zdržel se 1
7. V obci byla provedena prohlídka a pročištění kanalizace. Nyní bude pokračovat ve
spolupráci s občany k přípravě na připojení dalších domů. Příspěvek obce bude
projednán a schválen na další schůzi.
Pro 6
proti 0

8. 6.7.2007 proběhnou v obci hodové oslavy, zastupitelstvo bylo seznámeno s programem
oslav
9.

Diskuse:
V diskuzi vystoupil zástupce firmy Staving s r.o, se svými dotazy.
Byla projednána problematika černých skládek,havarijní stav svaté Trojice, vybudování
přístřešků u obecních bytovek, příprava nových projektů. Taktéž byla připomínka ke
kvalitě internetových stránek.

Usnesení
1. program zasedání
2. Plnění usnesení ze 4. zasedání
3 .Hospodaření obce za 1. pololetí
4 .Smlouvu na poskytnutí příspěvku na projekt
vybudování víceúčelového společenského centra
5 .Výměnu pozemku na základě návrhu Jiřího Opichala
Zastupitelstvo obce schvaluje :

ZO bere na vědomí: Dopis firmy Staving, s r.o.
Provedení kontroly a čištění kanalizace
Pořádání a program hodových oslav
ZO pověřuje starostu: v pokračování při přípravných pracích na přípojky Kanalizace a
projektech oprav komunikací
Schváleno : pro 6
proti 0

Zapsal v Toveři 19.6.2007
Za správnost:
Brodacký Vratislav

Ing. Brodacký Jaroslav

Ing. Maurer Petr

