Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 5.4.2007
Účast:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Kovacs Ondrej,
Ing.Brodacký Jaroslav, Ing. Pachman František, Mgr. Doleželová Lenka

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Žádost obce Samotíšky
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtová změna
5. Vnitřní předpis o stravování zaměstnanců OÚ
6. Závěrečný účet – přezkum hospodaření obce za rok 2006
7. Projednání žádosti firmy Staving s.r.o.
8. Posezení s důchodci
9. Projednání oplocení pozemku 431/1 v k.ú.Toveř
10. Kulturní a sportovní akce v roce 2007
11. Plnění rozpočtu – zpráva o činnosti obecního úřadu
12. Diskuse
13. Usnesení
1. Zasedání zahájil starosta obce
2. Doplnění a schválení programu zasedání
pro 7 zastupitelů
proti 0
3. Na zasedání zastupitelstva se dostavili zástupci obce Samotíšky a to starosta pan Glosar
a místostarosta pan Dragoun a seznámili obecní zastupitelstvo s jejich chystanou akcí
výstavby kanalizace a žádostí o změnu územního plánu části katastru obce Toveře
navazujícího na katastr obce Samotíšky a jeho napojení na zamýšlenou kanalizaci. Dále
seznámili zastupitelstvo obce se zamýšlenou cyklostezkou Chválkovice – Samotíšky –
Toveř – Dolany
4. Rozpočtová změna č. 1 - Navýšit položku na základě přidělení finančních prostředků od
krajského úřadu ve výši vyšší jak předpokládal původní návrh rozpočtu. Pro všichni
zastupitelé
pro 7
proti 0
5. Projednán vnitřní předpis o stravování zaměstnanců obecního úřadu.
pro 7 zastupitelů
proti 0
6. Projednána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského
úřadu s výsledkem bez závad. Schváleno jednohlasně zastupitelstvem obce
7. Projednání žádosti firmy Staving s.r.o. která předložila zastavovací studii rodinných
domků na polích mezi naší obcí a Samotížkami, s žádostí o změnu územního plánu
pro 0 zastupitelů
proti 7

8. Projednána akce „Setkání s důchodci“ proběhne v obci 14.4. v sobotu ve 14 hodin.
Zúčastní se i zastupitelé obce
9. Projednány sportovní a kulturní a sportovní akce 2007
plesy
setkání s důchodci 14.4.2007
hodové oslavy, které proběhnou v pátek 6.července 2007
sportovní soutěže
provoz tenisového hřiště
problematika dětského hřiště
10. Plnění rozpočtu – investice
- byl vybudován obecní rozhlas
- nakoupeno 10 stolů a 40 židlí pro potřeby kulturního domu
- v kulturním domě se provádí rekonstrukce sociálních zařízení
v obci bude provedena v dubnu kontrola kanalizace kamerou od hospody nahoru z důvodu
kontroly kanalizačních přípojek
11. Diskuse:
bude zpracován návrh pravidel pro užívání tenisového kurtu - Brodacký J
zpráva kontrolní komise o inventarizaci majetku. Zprávu podal Ing. Smutný
- projednána kolaudace komunikace a nedostatky silnice Samotíšská

–

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. rozpočtovou změnu č.1
2. Vnitřní předpis o stravování zaměstnanců obce
3 .Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
4 .Kulturní a sportovní akce pod záštitou obce
5 .Zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření
ZO neschvaluje : žádost firmy Staving, s.r.o. o změnu územního plánu na základě
předložené studie
ZO bere na vědomí: Zprávu inventarizační komise
Návrh pravidel pro užívání tenisového kurtu a sportovního areálu
ZO pověřuje starostu: provést dokončení dopravního značení v obci nutného ke kolaudaci
cesty Samotíšská

Zapsal v Toveři 5.4.2007
Za správnost:
Brodacký Vratislav

Ing. Brodacký Jaroslav

Ing. Maurer Petr

