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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj vydává obec Tovéř, redakční zpracování Marta Šubrtová (731 900 647, martasubrtova@seznam.cz)

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Výstavba zeleně
u dětského hřiště
Jak jsme vás již informovali, v létě bylo zprovozněno dětské
hřiště pro naše nejmenší. V průběhu října pak bylo hřiště osazeno zelení. S touto prací nám pomohly i děti z mateřské
školy, za což jim veřejně vyslovujeme velký dík. Nyní již je
hřiště kompletní a může sloužit svému účelu.

Halloweenský průvod

sport
Na podzim se konaly dva turnaje o putovní pohár obce
Tovéř ve stolním tenise. Mládežnického klání se zúčastnilo 11
dětí a celkovým vítězem se stal Tomáš Bryks.
Následného turnaje pro dospělé se zúčastnilo 12 mužů a 6
žen. Vítězství si připsali Tomáš Pytlíček a Marta Šubrtová.
Dík patří všem, kteří organizačně přispěli ke zdaru těchto
turnajů a pevně věříme, že i v příštím roce se opět setkáme
ve stejném nebo větším počtu.

V úterý 30. října uspořádala naše mateřská školka ve spolupráci s vedením obce Tovéř Hallowenský průvod, který
v 17.00 hodin vycházel ze zahrady mateřské školy a končil
na Skalce v Tovéřském lese. I přes nepříznivé počasí vyrazily děti vybavené lampiony a některé i v maskách se svými
rodiči na cestu do lesa, kde je ve Skalce čekalo překvapení
v podobě spousty vyřezaných a zdobených dýní. Mohly si
zde opéct špekáčky a posilnit se horkým čajem. Pro dospělé
bylo připraveno svařené víno. Akce, jíž se zúčastnilo okolo 80
lidí, končila kolem 19.30 hodin.

Rozsvěcování vánočního
stromu
30. listgopadu proběhlo za příznivého počasí tradiční
rozsvěcování našeho vánočního stromu, které zahájil
předvánočním projevem otec Vojtěch z Dolanské fary.
V programu vystoupili se svým vánočním pásmem písní a
říkadel děti z MŠ v Tovéři a posléze zahrála k vánočnímu
punči a občerstvení skupina Heřmánek. Krásně osvětlený
vánoční strom bude zdobit příjezd do obce až do ……

Předvánoční posezení pro
důchodce
V sobotu 8. prosince se v obecním kulturním domě konalo
předvánoční posezení pro naše starší občany, na kterém
vystoupili ve velmi pěkném pásmu děti z místní mateřské
školy a taneční skupina z Domova seniorů Pohoda ve
Chválkovicích.
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Přehled plánovaných akcí v
obci Tovéř v roce 2013

Celé odpoledne provázela setkání zpěvem k poslechu a
tanci paní Mohaplová a pan Malík, k dobré náladě přispělo
i bohaté občerstvení.

Leden : 11.1. Ples sdružení rodičů - Samotíšky

Nový web

Únor : 2.2. Ples MŠ Tovéř; 3.2. Dětský maškarní karneval
- Pohádkový dětský karneval plný písniček , tance a
soutěží pro naše nejmenší, ve kterém se děti mohou těšit
např. na zachraňování zlaté rybky.

Od podzimu jsou v provozu nové obecní internetové stránky
www.tover.cz. Změnil se design, přidalo se více informací,
více místa bylo věnováno různým spolkům v obci. Věříme,
že tyto změny se projeví ve větší přehlednosti stránek a že je
budete rádi využívat.

Květen : 11.5. 3 ročník Tovéřské country skalky
Červen : 2.6. Dětský den

KLUB DŮCHODCŮ

Červenec : 6.7. Tovéřské hody

Podzimní setkání se nesla v duchu zajímavých přednášek
z dalekých cest našich spoluobčanů. V říjnu se uskutečnilo
vyprávění s fotografickou projekcí naznavé Z Toveře až na
konec světa aktivního důchodce-poutníka pana Josefa Majera, který se se svými vrstevníky podělil o dojmy a zážitky ze
své 51denní cyklystické pouti do Santiaga de Compostela,
na níž urazil 3 400 kilometrů napříč Evropou přes Německo,
Švýcarsko, Francii a Španělsko. Pro velký zájem se tato beseda uskuteční i v příštím roce, a to nejen v Tovéři.
Čtení ze staré tovéřské kroniky (co to je za kroniku, jaké
roky např. zahrnuje, KDE SE VZALA....) bylo náplní dalšího
setkání. Důchodci mohli zavzpomínat na dobu již dávno
minulou, což se setkalo s velkým zájmem. Ve čtení se bude
pokračovat i na dalších pravidelných setkáních. V listopadu
se důchodci také seznámili s přírodou a kulturou daleké Indie
na fotopřednášce manželů Šubrtových nazvané příznačně
Proč se Toveřák v Himaláji nezadýchá; ani tito cestovatelé
nezaháleli a kromě vysokohorského trekingu zmapovali i
několik slavných poutních míst pod střechou světa. Prosincové setkání se konalo jako vždy v kulturním domě s
občerstvením, hudbou a doprovodným programem.
Setkávání důchodců v příštím roce bude probíhat stejně jako
letos, to znamená v zimních měsících druhý a čtvrtý čtvrtek
v měsíci a v letních měsících druhý čtvrtek v měsíci. Aktuální termíny budou vždy uvedeny na nástěnce v obchodě.
První setkání proběhne ve čtvrtek 10. ledna, kde bude také
upřesněn program na první pololetí nadcházejícího roku.
Přejeme všem našim starším spoluobčanům příjemné
vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku 2013.

Srpen : 31.8. cesta pohádkovým lesem
Září : Finále Extraligy SDH v požárním útoku
Říjen : Výlet do vinného sklepa
Listopad : Halloweenský průvod; 30.11. Rozsvěcování
vánočnímu stromu
Prosinec : Posezení s hudbou pro seniory
O konkrétních termínech nebo změnách Vás budeme
informovat všemi dostupnými prostředky s náležitým
předstihem na internetových stránkách v rubrice
AKTUALITY.

●●●●●●●●●●●●
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea
leden: Jiřina Štědrá
únor: Jan Malík
		 Verona Kolesarová
		 Libuše Kráčmarová
březen:	Marcela Blažková

OZNÁMENÍ

75 let
90 let
85 let
65 let
?? let

Oprava: v minulém čísle jsme chybně uvedli výročí paní Jarmily
Fojtové, která se dožila 90 let. Ještě jednou gratulujeme a za
chybu se omlouváme.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení místních
poplatků v příštím roce následovně:

•

ODVOZ ODPADŮ 500,-os/rok
STOČNÉ 1022,-os/rok
PES 100,-/rok
KABELOVÁ TV 2000,-/rok

úmrtí
Dne 6. října zemřela ve věku ?? let paní
Věroslava Večeřová

Poplatky jsou splatné k 31. 5.

Dne 24. října zemřel ve věku ?? let pan
Zdeněk Vondra

Obec i přes výše uvedené zvýšení poplatků i
nadále svoz odpadů a stočné z části dotuje.

Čest jejich památce!

•
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VÝBĚR ZE ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
20. zasedání zastupitelstva ZE dne 1.8. 2012
Schválení Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.2/2012 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Na základě podané a podepsané stížnosti občany Obce
Tovéře ve věci Narušování pravidel klidného bydlení a
sousedských vztahů, adresované OÚ dne 23.10.2012 se rozhodlo zastupitelstvo vydat tuto OZV č.2/2012.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat o
schválení předloženého návrhu Obecně závazné vyhlášky
č.2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností, dle přílohy č.2
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č 3. byla schválena Obecně závazná vyhláška
č.2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností, dle přílohy č. 2.

Podmínky veřejnoprávní smlouvy na stavbu 10 RD v JZ části
obce.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o vypracování
podmínek uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním
úřadem v Dolanech a investorem, a s vyjádřením k projektové dokumentaci k výše zmiňované výstavbě 10 RD na
pozemcích p. č.453/24-33 v k. ú. Tovéř.
Zastupitelstvo projednalo podmínky souhlasu ke stavebnímu
řízení a bude tyto podmínky tlumočit v souladu s řízením, vedeným Stavebním úřadem v Dolanech.
● ● ●

Vyjádření ke stavebnímu povolení - oprava účelové komunikace a prodloužení plynovodu pro RD v Dolanech - pan
Odstrčil.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí k povolení a o
smlouvě o právu k provedení stavby „zpevnění komunikace
a oprava účelové komunikace“ a k „prodloužení plynovodu
pro RD v Dolanech, předložené Ing. Kateřinou Palkovou,
zastupující žadatele Martina Odstrčila.
Zastupitelstvo obce bude požadovat kompletní dokumentaci ke stavbě RD investora se všemi náležitostmi a především
předložení plánu organizace výstavby, která bude řešit
především příjezdovou cestu v rámci realizace stavby RD.
Zastupitelstvo dále upozorňuje na vyřešení situace účelové
komunikace, která bude sloužit jako obslužná cesta k
užívání budoucího RD, především pak dořešení parametrů
této cesty investorem a servisních služeb - komunální služby
(odpady) a údržbu této obslužné cesty v rámci povinností
obce, jež bude ošetřena vzájemnou smlouvou mezi obcí a
investorem.

● ● ●

Stanovení nového Cenového výměru č.1/2012 všeobecné
podmínky pronájmu obecních prostor za účelem
společenských a sportovních aktivit, kterým se ruší dosavadní cenový výměr č.2/2011
Dostavila se členka zastupitelstva Ing. Anna Kopřivová.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat
o předloženém návrhu Cenového výměru č.1/2012
všeobecných podmínek pronájmu obecních prostor za
účelem společenských a sportovních aktivit, dle přílohy č. 4,
kterým se ruší dosavadní cenový výměr č.2/2011.
Výsledek hlasování :
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesením č.4 zastupitelstvo obce schvaluje Cenový výměr
č.1/2012 všeobecných podmínek pronájmu obecních prostor za účelem společenských a sportovních aktivit, dle přílohy
č.4, kterým se ruší dosavadní cenový výměr č.2/2011.

21. zasedání zastupitelstva ZE dne 1.8. 2012
Schválení Obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, stanovení výše poplatku na rok 2013
S účinností od 1.1. 2013 obec musí na základě daných
nových parametrů vydat novou vyhlášku, jejímž schválením
se stanovuje poplatek ve výši 500 Kč/ osobu pro příští rok a
též upřesňuje skupiny občanů jež se tato vyhláška týká.
Náklady na svoz komunálního odpadu, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu činili v roce 2011 částku 337 164,Kč, bez bio odpadů, což v přepočtu na občana činí částku
516,- Kč (viz. Příloha).
Obec i nadále přes zvýšení sazby poplatku odpadovou politiku dotuje a vize do budoucna nebude příznivější. Největší
přínos pro další nezvyšování poplatků bude v třídění odpadů
ve větší míře než doposud, čímž částečně snížíme náklady
obce. S touto osvětou budou občané seznámeni v jarním
čísle Zpravodaje 2013.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř dává hla-

sovat o schválení předloženého návrhu Obecně závazné
vyhlášky č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování :
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesením č 3. byla schválena Obecně závazná
vyhláška č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
● ● ●

Stanovení výše poplatku za stočné pro rok 2013
Zastupitelstvo bylo seznámeno s množstvím finančních
nákladů za odváděnou splaškovou vodou na ČOV do
Dolan.
Při bilanci odvedené splaškové vody za rok 2012 a
zohledněním nákladů na provoz čerpací stanice by občané
museli platit stočné ve výši 1 158,- Kč na 1 občana na pokrytí
těchto nákladů (není zde započítán fond oprav stávajícího
zařízení přečerpávací stanice v Tovéři).
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je v jednosložkové formě cena za odvádění odpadních a
srážkových vod do veřejné kanalizace ve výši 28,- Kč za m3,
čímž se ruší dosavadní schválený Cenový výměr č.3/2011
(příloha č.3).

Dle daných směrných čísel roční spotřeby vody ( 36,5
m3 na 1 občana) doposud činilo stočné 26 ,-Kč za m3,
což v daném případě znamenalo 949,- Kč za občana a
kalendářní rok.
Zastupitelstvo se rozhodlo hlasovat o zvýšení stočného pro
příští rok 2013 na 28,-Kč za m3, což pro 90 % domácností v
obci znamená 1022,- Kč na občana a rok.
Rozdíl mezi skutečnými náklady a nově navrhovaným
Cenovým výměrem se zastupitelstvo rozhodlo dotovat z
rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat o schválení Cenového výměru č.2/2012 s účinností od
1.1.2013, kterým se stanovuje v jednosložkové formě cena
za odvádění odpadních a srážkových vod do veřejné kanalizace ve výši 28,- Kč za m3, čímž se ruší dosavadní schválený Cenový výměr č.3/2011(příloha č.3).
Výsledek hlasování :
Pro 4
Proti 1 (Ing. Kopřivová)
			
Zdržel se 0
Usnesením č. 4 zastupitelstvo obce Tovéř schvaluje Cenový
výměr č.2/2012 s účinností od 1.1.2013, kterým se stanovu-

● ● ●

Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2013.
Řádným vyvěšením projednaného Návrhu Rozpočtu pro
rok 2013 ( 1.11.2013) dává zastupitelstvo hlasovat o tomto
Návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Rozpočtu obce na rok 2013 dle přílohy č.4.
Výsledek hlasování :
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesením č.5 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet
obce na rok 2013 dle přílohy č.4.
CELÉ ZNĚNÍ Z 20. A 21. ZASEDÁNÍ JE K DISPOZICI NA ÚŘEDNÍ
DESCE, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE NEBO NA OÚ V
TOVÉŘI.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Slovo starosty

Chtěl bych Vám touto cestou, Vážení občané, za
všechny zastupitele a zaměstnance OÚ popřát hezky
prožité Svátky vánoční, dětem bohatého Ježíška,
všem veselého Silvestra a do Nového roku hodně
zdraví, štěstí a úsměvů ve tváři!
Miroslav Majer
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