Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva obce Tovéř konaného dne 6. 12. 2006
v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Toveř
Přítomno 7 zastupitelů:
Brodacký Vratislav, Ing. Maurer Petr, Ing. Smutný Vladimír, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing.
Kovácz Ondrej, Ing. Pachman František, Mgr. Lenka Doleželová
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání
3) Volba předsedů výborů
4) Projednání odměn zastupitelů
5) Plán prací na rok 2007
6) Příprava rozpočtu na rok 2007
7) Projednání rozpočtové změny č.3
8) Smlouvy s věcným břemenem
9) Zimní údržba komunikací v obci
10) Diskuse, volební program
11) Projednání dopisu obce Samotížky
12) Usnesení
13) Závěr
1. Zahájil starosta obce
2. Zastupitelstvo schválilo program zasedání všemi 7 hlasy
Pro – 7
proti – 0
zdržel se -0
3. Kontrolní výbor - předsedou výboru navržen Ing. Smutný.
Pro – 7
proti – 0
zdržel se -0
Finanční výbor – předsedou výboru navržen Ing. Pachmann
Pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
Dále bude pracovat komise sociální a zdravotní – vedoucí Mgr. Doleželová Lenka ,
komise kulturní a sportovní - vedoucí Ing. Brodacký Jaroslav
4. Návrh odměn členů zastupitelstva
a) návrh – funkce starosty obce bude funkce uvolněného zastupitele
Pro - 7
proti – 0
zdržel se – 0
b) nárok na odměny od 3.11.2006 starosty, místostarosty, členů zastupitelstva,
předsedů výborů a členů výborů jsou stanoveny vyhláškou. Ing. Maurer se
vzdává odměny dle vyhlášky ve výši pro místostarostu, s tím že má nárok na
sníženou odměnu jako předseda výboru. Je na každém členu zastupitelstva jak
s nárokem na odměnu naloží.
Pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

5. a 6. Plán prací na rok 2007 a příprava rozpočtu na rok 2007
Bod 5. a bod 6. se projednával společně.
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2007 a odůvodnil jej. Návrh rozpočtu je
přílohou tohoto Zápisu. Tento návrh bude vyvěšen 15. dní na úřední desce obce Tovéř
a na WWW stránkách obce a dostanou jej všichni zastupitelé. Připomínky k rozpočtu
jak od občanů tak zastupitelů projedná zastupitelstvo koncem měsíce.
6. Rozpočtová změna v roce 2006, č.3 - viz příloha
Starosta předložil a zdůvodnil návrh rozpočtové změny číslo 3. Jedná se o převod
z důvodu nedočerpání nebo přečerpání finančních prostředků mezi jednotlivými
kapitolami. Rozpočtová změna číslo 3 je přílohou tohoto zápisu.
Pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
7. Projednání smlouvy s věcným břemenem mezi obcí Tovéř a elektrorozvodnými závody.
Konkrétně se jedná o vybudování kabelové elektropřípojky k budovaným domům za
rybníkem směrem k Dolanům a k domu pana Navrátila jenž se nachází pod lesem
směrem k Samotíškám. Obecní zastupitelstvo souhlasí, přípojky je třeba budovat tak,
aby nebyla poškozena stávající komunikace.
Pro -7
proti – 0
zdržel se – 0
8. Zimní údržba
Starosta obce obdržel nabídky na zimní údržbu obecních komunikací. Vybrána firma
Dolák Dolany, tedy dosavadní firma. Znění nové smlouvy připraví starosta
s místostarostou a s Ing. Pachmanem.
9. Diskuse:
a) Dotaz Mgr. Doleželové kteří zaměstnanci pracují pro obec a za jakých
podmínek zodpověděl starosta obce. Jedná se o paní Mikšíkovou na obecním
úřadě, paní Vobořilovou na dovoz obědů do školky, částečný úvazek pan
Večeřa Pavel pro práce v obci. Práce související s čistírnou odpadních vod dále
zajišťuje smluvně pro obec pan František Mádr.
b) Pozvánky na zastupitelstvo s navrženým programem, dále pak zápis schůze
zastupitelstva bude rozesílán zastupitelům na jejich mailové adresy
c) Ing. Smutný má dotaz na majetek obce – seznam mu bude předán
d) Inventura majetku – provede kontrolní komise jmenovaná starostou obce ve
složení Ing. Smutný, Ing, Kovács, Mikšíková M. do konce roku 2006.
11. Projednání dopisu obce Samotíšky. Obec Samotíšky v rámci zamýšlenému budování
kanalizace ve své obci žádá o spolupráci obec Tovéř. Jedná se o možnost napojení na
kanalizaci nemovitostí v katastru naší obce. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu a
místostarostu k osobnímu jednání se starostou Samotíšek, zprávu podají zastupitelstvu
obce .
10. Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Tovéř ze dne 6.12.2006
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- volbu předsedů výborů

-

funkci starosty vykonávat jako uvolněnou
odměny zastupitelům dle vyhlášky
rozpočtovou změnu č.3
smlouvy s věcným břemenem
postup při zajištění zimní údržby
postup práce na návrhu rozpočtu na rok 2007

Obecní zastupitelstvo pověřuje:
- starostu, místostarostu a Ing. Pachmanna vypracovat smlouvu na
zimní údržbu
- starostu a místostarostu jednáním s obcí Samotíšky ohledně
zamýšlenému budování kanalizace

Přílohy: Příloha č.1: Návrh rozpočtu na rok 2007
Příloha č. 2: Rozpočtová změna č.3
Zapsal: Ing. Brodacký Jaroslav
Ověřovatelé: …………………….

…………………….

………………………..

