Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 16.12.2010 v 17:00 hodin
Přítomni: Brodacký Vratislav, Majer Miroslav, . Kopřivová Anna, Ing. Pachman František ,
Omluveni : , Ing. Maurer Petr, Večeřa Čestmír
Neomluveni : Ing. Brodacký Jaroslav
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení rozpočtu na rok 2011
5.Seznámení s rozpočtovým výhledem do roku 2014
6/ Skácení hrušně na návsi
7/ Návrh manž. Pražákových na odprodej pozemků
8/ Nákup vozu VW Transportér
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1) Zahájil starosta obce Majer Miroslav

2) Program přečetl starosta. Schválení navrženého programu, doplnění o body 6.7.8.
Schválení ověřovatelů zápisu: Ing.Pachman F., Brodacký V.
Pro: 4 zastupitelé

Proti : 0

Zdržel se: 0

3) Kontrola plnění usnesení z 2. Zasedání zastupitelstva
- Zajistit jednání s JUDr. Jansou o darovacích smlouvách – smlouvy se připravují
- Dořešit úklid sněhu na místních komunikacích – uzavřena smlouva s fi.DOKA
- Manželé Pražákovi byli osloveni ve věci pozemku parc.č. 463/2 a 460/12
- Nákup vozu VW Transportér
4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011
/
Pro: 4 zastupitelé
Proti : 0
Zdržel se: 0
5) Seznámení s rozpočtovým výhledem do roku 2014
Viz příloha č. 1. Byly předneseny a prodiskutovány návrhy.
6) Žádost manželů Haltufových na pokácení hrušně na návsi . Povoleno kácení hrušně
s podmínkou nové výsadby
Pro : 4 zastupitelé
Proti : 0
Zdržel se : 0 zastupitel

7) Návrh na odsouhlasení ceny za pozemky parc.č. 460/12 a 463/2 manželů Pražákových.
Postupovat v jednání o koupi za cenu v místě obvyklou. Starosta bude zastupitelstvo obce
informovat o průběhu řízení.
8) Nákup automobilu VW Transportér pro hasiče – příspěvek od obce v částce 40.000,- Kč. Ke
kupní smlouvě bude doložen rozpis položek uhrazených za opravu VW Transportér.
Do 30.4.2011 bude vypracován plán provozu a užívání automobilu.

Darovací smlouva na částku 35.000,- Kč od SDH Tovéř obci Tovéř na nákup vozidla
s poznámkou, že bude k dispozici i JPO.
Bude nabídnuto k odprodeji stávající vozidlo AVIA.
Pro : 4 zastupitelů
Proti :0
Zdržel se : 0
9) Diskuse :
- Zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené pádem osob na veřejných
komunikacích
- Oprava světel mezi Tovéří a Dolanami do 31.12.2010
- Jmenování inventarizační komise – předseda Ing. A Kopřivová, členové I.Hudec,
M,Mikšíková
- Upravit razítka obce z Toveř na Tovéř
- Dle vyhlášky budou od 1.1.2011 sníženy platy ZO o 5%
- Opravit OZV Tovéř, připravit ke schválení na následující zastupitelstvo
10) Usnesení :
OZ schvaluje
- doplnění programu zasedání o body 6,7,8
- ověřovatele zápisu Ing.F. Pachman, V.Brodacký
- rozpočet na rok 2011
- povolení ke skácení hrušně na návsi/Haltuf/
- úhradu v částce 40.000,- Kč na nákup vozidla VW Transportér,vypracovat
darovací smlouvu od SDH na částku 35.000,- Kč

OZ pověřuje starostu :
- jednat s manžely Pražákovými o ceně za pozemek parc.č. 463/2 a 460/12
- sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené pádem osob na veřejných komunikacích
Pro : 4 zastupitelé

V Tovéři dne 16.12.2010

Ověřovatelé zápisu:

Proti :0

Zapsala:

Zdržel se : 0

M.Mikšíková

Ing. F.Pachman…………………………….
V. Brodacký

…………………………….

Příloha č.1

Plán Investic Obce Tovéř na období 2011-2014
1.Výstavba okružní křižovatky spojená s rekonstrukcí cesty od Pneu servisu k bytovkám,
Rekonstrukce a výstavba chodníků.
Předpokládaná investice obce cca.2.000.000 Kč
2.Výměna-rekonstrukce veřejného osvětlení (náklady zatím nejsou vyčísleny-zjištění rozsahu
rekonstrukce starých svítilen + výměna výbojek 150 W za nižší), vybudováním regulátorů
napětí do osvětlení(úspora el. energie)návratnost investice 150.000Kč do 4 let
3.Vybudování dětského hriště na travnatém povrchu obecním pozemku.
Postupné přikupování atrakcí.Předpokládané celkové náklady do 1.000.000 Kč
4.Oprava KD v Tovéř.(zprovoznění sauny,vymalování,nalakování parket,nouzové
osvětlení…)
Postupně,dle finančních prostředků
5.Výměna oken za plastová na hasičské zbrojnici.Náklady dle nabídek fy.cca.100.000Kč
6.Výstavba vlastní ČOV.Zjištění možností financování.
7.Rekonstrukce,popřípadě přestavba tenisových kurtů na víceúčelovou hrací plochu pro širší
veřejnost.
8. Vybudování kanalizace v lokalitě „ za humny“.
Náklady nejsou vyčísleny,možnost čerpání dotací.

V Tovéř dne 16.12.2010

