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ČTVRTLETNÍK OBCE TOVÉŘ
					
					

Zpravodaj vydává obec Tovéř, Obec Tovéř, č.p. 18, PSČ 78316, IČ: 00635626 Ev. č. MK ČR E 21473
zpracování: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz

UDÁLO SE V ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI
Hasičská extraliga A
7 5. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů V OBCI
V sobotu 28. září oslavil Sbor dobrovolných hasičů Tovéř
75. výročí založení. Oslavy začaly závěrečným podnikem
seriálu Hanácké extraligy v požárním útoku. Soutěže se
zúčastnilo 26 družstev mužů a 10 družstev žen.
Vyhodnocení celého 11. ročníku Hanácké extraligy pokračovalo 19. října společně s odpoledním programem v rámci
oslav založení SDH Tovéř, kde si všichni zúčastnění mohli
zasoutěžit v netradičních disciplínách hasičské recesiády.
Součástí odpoledne byla nejen ukázka historické hasičské
techniky, ale především došlo na předání pohárů a cen
úspěšným kolektivům celoroční soutěže Hanácké extraligy
za rok 2013 a ocenění též převzali členové místního SDH za
dlouholetou záslužnou práci ve prospěch obce.

Halloween
Akci pořádala tovéřská mateřská škola a pochodu vesnicí
s lampiony se zúčastnilo zhruba 100 dětí s rodiči. Závěr se
jako tradičně odehrával na Skalce, vyzdobené vydlabanými dýněmi, kde si mohli účastníci opéct buřta a zahřát se
teplým nápojem.

Rozsvěcování stromu
Tato pravidelná předvánoční akce se konala v pátek 29. listopadu. Vystoupení dětí z tovéřské mateřské školky a skupiny Heřmánek společně s duchovním proslovem dolanského otce Vojtěcha vneslo do nastávajícího adventního času
vítanou pohodu a dobrou náladu. K pohodě přispěla hojná
účast občanů a tovéřský vánoční punč.
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Setkání důchodců

stoupení seniorek z Domova důchodců ve Chválkovicích.

Pravidelné setkávání našich starších spoluobčanů vyvrcholilo první sobotu v prosinci a neslo se ve znamení vánočního
posezení, k němuž bylo v kulturním domě přichystáno
nejen občerstvení a živá hudba v podání paní Mohaplové, ale i pásmo písniček a zpěvu dětí z mateřské školky,
které se tentokrát zaměřily na čerty, již k mikulášskému času neodmyslitelně patří. Odpoledne oživilo i taneční vy-

Vinný sklípek
Pátečního zájezdu do vinného sklípku v Bořeticích, kde si
zájemci mohli prohlédnout vinný sklep a zapojit se do degustace, se zúčastnila více jak třicítka tovéřských občanů. K
dobré náladě a dobrému vínu všem přispěl kytarový zpěv z
našich řad. Zájezd se uskutečnil 22. listopadu.

hospoda Na kolibě

oznámení

Novým nájemcem hospody Na kolibě se po výběrovém
řízení nakonec stal tovéřský Sbor dobrovolných hasičů.
Zařízení bude otevřeno denně mimo pondělí od 15. hodin.

MÍSTNÍ POPLATKY
PRO ROK 2014

●●●●●●●●●●●●●●●

Stočné
dříve: 28 Kč/m3 = 1 022 Kč/ osoba / rok

NOVĚ OTEVŘENO
OD 9. PROSINCE

nyní: 32 Kč/m3 = 1 168 Kč / osoba / rok
vzhledem ke zvýšení ceny v obci Dolany za krychlový
metr odpadní vody se poměrově navyšuje také
poplatek za stočné. I přesto výše skutečných nákladů
na provoz odpadních vod překračuje výši vybraných
místních poplatků za stočné a tento schodek obec
nadále bude dotovat ze svých příjmů.

Kabelová televize
dříve 2 000 Kč / domácnost / rok
nyní 1 200 Kč / domácnost / rok

Kadeřnictví
VERONIKA

zůstává na 100 Kč

v prvním patře
kulturního domu
v Tovéři

Poplatek za psa
Odvoz odpadů

Veronika Zapletalová

poplatek zůstává 500 Kč / osoba / rok,
u rekreačních objektů a neobydlených domů 500 Kč /
nemovitost / rok

tel: 721 422 640
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Otevírací doba:
Po: 13.00 – 18.00
Út: 9.00 – 12.00
13.00 – 18.00
St: 9.00 – 12.00
Čt: 13.00 – 18.00
Pá: 13.00 – 18.00
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

k větší informovanosti
občanů

významná životní jubilea

Obecní úřad by rád zpřístupnil aktuální informace o dění v obci formou SMS zpráv i
občanům, kteří nemají přístup k internetu
a nemohou pravidelně dostávat e-mailem
důležité informace typu svoz bio odpadů,
odstávka pitné vody, elektřiny apod. Mobilní telefon dnes vlastní většina občanů,
a proto by obec mohla důležité informace
rozesílat formou textových zpráv přímo
do vašich telefonů. Částečně tyto služby
doplňuje obecní rozhlas, vývěsní tabule v
obchodě a zpravodaj. Za odeslané zprávy
by platila obec, předběžně se počítá zhruba s rozesíláním pěti zpráv měsíčně.

leden:	Magdaléna Ulmová
leden: 	Ludmila Hrbáčová
březen: 	Libuše Hédová
březen: 	Marie Křepelková

65 let
85 let
80 let
75 let

Gratulujeme!

•

úmrtí
Dne 13. listopadu zemřela ve věku 58 let
paní Jana Prokešová.
Čest její památce!

•

Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte telefonicky nebo osobně OÚ v Tovéři
do konce měsíce ledna 2014. Podle počtu
zájemců tuto možnost vyhodnotíme a o
výsledku vás budeme informovat.

nově narození
V tomto čtvrtletí se nenarodil žádný
tovéřský občánek.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Obec Tovéř ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Jany Rybové Kunčarové,
se sídlem Nerudova 640/41 Šumperk,
nabízí bezplatně pro všechny zájemce
sérii čtyř školení k zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je převratnou změnou soukromého práva a nabude účinnosti od 1. 1. 2014.
Školení mají poukázat na zásadní úpravy občanského práva a změny v nejčastěji prakticky užívaných
oblastech a problematice, která se týká běžného života. Je zaměřeno na novinky a srovnání nové právní
úpravy s předchozí právní úpravou za využití příkladů z praxe.
Přednášky budou probíhat vždy v době od 17:00 hod. do 18:30 hod. v kulturním domě obce
Tovéř, a to ve dnech:
06. 01. 2014 - téma fyzická osoba, podnikatel a spotřebitel, zastoupení, věci a jejich
			
rozdělení, právním jednání a události, promlčení a prekluze.
20. 01. 2014 - téma manželství a vypořádání společného jmění manželů.
03. 02. 2014 - téma vlastnictví, spoluvlastnictví a věcná břemena.
17. 02. 2014 - téma smlouva, obsah závazků, změny závazků a jejich zánik.
Lektorem bude Mgr. Ivana Svozilová, advokátní koncipient Mgr. Jany Rybové Kunčarové z
pobočky v Tovéři, na adrese Tovéř 199, 783 16 Dolany.
Více informací o lektorce na www.jrk-advokat.cz.
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VÝPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
26. zasedání zastupitelstva ZE dne 6 listopadu 2013
Přítomni: Miroslav Majer, Ing. František Pachman, Vratislav
Brodacký , Čestmír Večeřa, Ing. Jaroslav Brodacký , Ing.
Anna Kopřivová
Omluveni: , Ing. Petr Maurer








Kontrola plnění usnesení z 25. a předchozích zasedání
Byla dokončena výsadba ovocných stromů podél silnice
III/44310.
Byl opraven havarijní stav stropu v knihovně, provoz
knihovny zahájen.
Probíhá administrativní proces spojený s ustanovením
Obce Tovéř jako řádného opatrovníka nesvéprávného
Františka Barvíře.
Zaslána objednávka na vypracování PD v projednaném
rozsahu oprav kanalizace dle zjištěných závad.



Schválení vypracování zadání PD na revitalizaci návsi
v rámci získání dotačního titulu.
Zastupitelstvo obce formuluje do konce ledna 2014 své
představy zadání pro vypracování PD na revitalizaci
návsi. Zadání bude obsahovat rekonstrukci a výstavbu
chodníků včetně vjezdů k rodinným domům, zpomalovací ostrůvek s přechodem pro chodce a řešení ovocného
sadu na návsi včetně autobusové zastávky. Revitalizace
návsi by měla splňovat stávající historický ráz vesnice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním seznámení
občanů s možností jejich podnětných připomínek a
nápadů, v této záležitosti. Zveřejnění možnosti vyjádřit
své nápady proběhne obvyklým způsobem, tj. webové
stránky obce, úřední deska, zpravodaj.
Usnesením č.3 zastupitelstvo schválilo záměr vedoucí
k vypracování PD na revitalizaci návsi v rámci získání
dotačního titulu.



Schválení vypracování zadání PD – Rekonstrukce KD
včetně MŠ v rámci získání dotačních titulů.
Obecní zastupitelstvo zahájí proces postupné rekonstrukce KD. Po schválení vizualizace komplexu s
předpokládanými úpravami rekonstrukce bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Tato
náročná akce bude rozdělena do 3 etap, v návaznosti na
získání dotačních titulů. I. fáze rozšíření prostor MŠ a
prostor občanské vybavenosti KD, II. fáze zateplení objektu a III. fáze úpravy vnitřních prostor objektu KD v
návaznosti na plánované využití KD Tovéř.
Usnesením č.4 zastupitelstvo schválilo záměr vedoucí k
vypracování zadání PD na Rekonstrukci KD včetně MŠ v
rámci získání dotačních titulů.
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Schválení vypracování směnných smluv mezi obcí a
panem Kotlabou (chodník) a obcí a panem Zdařilem
(veřejné osvětlení u rybníka)
Těmito směnnými smlouvami dojde v případě pana
Zdařila k narovnání majetkoprávních vztahů a v případě
pana Kotlaby k přípravě na realizovanou část obnovy obce
v rámci revitalizace návsi (chodníky). Vypracováním
smluv po geodetickém zaměření bude pověřena Mgr.
Svozilová, konkrétní smlouvy poté budou připraveny ke
schválení zastupitelstvem.
Usnesením č. 5 zastupitelstvo schválilo vypracování
směnných smluv týkajících obecních a soukromých
pozemků mezi panem Kotlabou a panem Zdařilem.
Schválení výše poplatku za příjem kabelové televize na
rok 2014.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s navrhovanou novou smlouvou mezi provozovatelem a servisní firmou KT
Tovéř a též novou skladbou programů v digitální kvalitě,
z níž vyplývá stanovení poplatku ve výši 1 200 Kč /
rok / domácnost. Od poplatku budou i nadále osvobozeny domácnosti, u nichž na vlastní energetické náklady je
umístěn zesilovač signálu. Obec tímto i nadále bude provozovat KT, pokud stávající stav uživatelů nebude klesat.
Občanům vlastnícím starší typ televizoru zastupitelstvo
obce nabízí pomoc ve formě vyřízení množstevní slevy
na nákup set top boxů, cena se pohybuje okolo 300 Kč.
Usnesením č. 6 zastupitelstvo schválilo poplatek za
užívání KT Tovéř ve výši 1 200 Kč/ rok / domácnost.
Žádost Ing. Vaška (Zahradnictví Natura) na výstavbu
sušárny ovoce a přípojky vody.
Obec obdržela stanovisko SMV a.s., v němž se uvádí,
že přípojka vody neohrozí stávající tlak vody hlavního
vodovodního řádu zásobujícího obce Tovéř a Dolany.
Usnesením č. 7 zastupitelstvo schválilo žádost Ing.
Vaška na výstavbu sušárny ovoce a přípojky vody dle
předloženého projektu.
Schválení Rozpočtu na rok 2014.
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na Úřední desce OÚ
Tovéř a elektronicky dne 18.10.2013
Usnesením č.8 zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok
2014 dle přílohy č.3.
Schválení nájemce Hospody Na Kolibě.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlými nabídkami
na nového nájemce obecní hospody. Z počtu prvotního
zájmu 7 subjektů, došly 4 písemné nabídky, kterým byly
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Usnesením č. 11 zastupitelstvo schválilo smlouvu týkající
se úklidu sněhu z MK obce mezi obcí a firmou RBH.

předány obecné požadavky na výběr nájemce. Z tohoto
počtu odstoupili další 2 zájemci (zápis příloha č. 4).
Na základě popisu podnikatelského záměru se zastupitelstvo rozhodlo mezi zbylými dvěma zájemci hlasovat.
Hlasování rozhodlo ve prospěch SDH Tovéř a zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním nájemní smlouvy
vyplývající z daných obecních podmínek pronájmu nebytových prostor.
Usnesením č. 9 zastupitelstvo schválilo za nového nájemce hospody Na kolibě SDH Tovéř.
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Schválení záměru pronájmu nebytových prostor v
kulturním domě za účelem služeb.
Usnesením č. 10 zastupitelstvo schválilo na základě
došlé žádosti pronájem nebytových prostor v KD Tovéř
o výměře 18 m2 za účelem provozování kadeřnictví Veronice Zapletalové a pověřilo starostu vypracováním
nájemní smlouvy za projednaných nájemních podmínek.



Schválení Smlouvy o úklidu sněhu z místních komunikací v zimní sezóně 2013-2014
Smlouva na úklid MK v obci vychází ze stávající loňské
ceny a smlouvy podepsané s firmou RBH, jež je i nadále
ve srovnání s konkurencí pro obec výhodná , jakož i dosavadní spokojenost občanů s úklidovými pracemi.



Žádost o zbudování příjezdové komunikace u rybníka
Žadatelé manželé Císařovi podali žádost o povolení napojení na inženýrské sítě z pozemku p.č.581/18 v k.ú.
Dolany na infrastrukturu obce Tovéř a o povolení zbudování příjezdové komunikace k této parcele na vlastní
náklady.
Usnesením č. 12 zastupitelstvo žádost zamítlo.
Rozpočtová změna č. 5/2013.
Usnesením č.13 zastupitelstvo Obce Tovéř schválilo
Rozpočtovou změnu č. 5/2013 dle přílohy č. 5.
Žádost paní Mackové o vyjmutí parcely
Parcela 459/16 v k.ú. Tovéř opticky navazuje na výstavbu RD v k.ú. Dolany a je připojena na dolanskou infrastrukturu.
Usnesením č. 14 zastupitelstvo obce žádost paní Mackové o vyjmutí celé parcely ke stavebním účelům. zamítlo.
Diskuze
Pálení listí: obecní vyhláška nic neřeší, situaci lze řešit
poskytnutím zápůjčky velkoobjemových vaků, které se
budou vyvážet společně s bioodpadem.

27. zasedání zastupitelstva ZE dne 12. prosince 2013
Přítomni: Miroslav Majer, Ing. František Pachman, Čestmír
Večeřa, Ing. Jaroslav Brodacký, Ing. Anna Kopřivová,
Omluveni: Ing. Petr Maurer, Vratislav Brodacký






IV-12-8008797/VB/1 , mezi obcí a ČEZ Distribuce, jejíž
součástí je i smlouva o právu provést stavbu na stavbu
Tovéř – 10 RD, nové nnk.

Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání
Studie k výběrovému řízení na Revitalizaci návsi zadána Ing. Petru Doleželovi, možnost občanů vyjádřit se s
podněty k připravovaným projektům Revitalizace návsi a
rekonstrukce KD Tovéř již byla zveřejněna.
Vypracovány a podepsány smlouvy o pronájmu nebytových prostor – Kadeřnictví V. Zapletalové a hospoda Na
kolibě.





Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí a RWE, p. Vrtal
Usnesením č. 3 zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. sml. 33443/2013 mezi obcí a RWE.
Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ
Distribuce do 10 rodinných domů
Usnesením č. 4 zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
5

Veřejná knihovna, schválení investice 5 000 Kč na
nákup knih a investice do veřejného internetu
Usnesením č. 5 zastupitelstvo schválilo investici
5 000 Kč na nákup knih a investici do zprovoznění veřejného internetu.
Schválení výše místních poplatků na rok 2014.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s Přílohou č. 2 (Podklady pro stanovení výše místních poplatků) a v této souvislosti i s Přílohou č. 3, Cenovým výměrem č. 2/2013
– stanovení stočného. Výše stočného je poměrná se
zvýšením poplatků obci Dolany za m3 za provoz ČOV.
Podrobné vyčíslení nákladů bude zveřejněno po účetním
uzavření roku 2013.
Usnesením č. 6 zastupitelstvo schválilo Cenový výměr
č. 2/2013, stanovením výše stočného na 32 Kč/m3 pro
právnické i fyzické osoby, s tím, že výše stočného se řídí
platnými podepsanými Smlouvami o odvádění odpadních vod.
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Usnesením č. 7 zastupitelstvo schválilo výši poplatků pro
rok 2014 ve výše uvedeném návrhu usnesení.
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maximálně cca. 5 zpráv měsíčně. Starosta obce osloví s
touto nabídkou občany v nejbližším zpravodaji a podle
počtu zájemců tuto možnost vyhodnotí na následujícím
zasedání ZO.

Sanace obvodového zdiva kulturního domu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stav KD Tovéř, resp.
části obvodového zdiva s tím, že obešle s nabídkou firmy
či řemeslníky za účelem nejnezbytnějšího odstranění
vlhkosti. Termín prací: jaro 2014.



Rozpočtová změna č. 6/2013
Usnesením č. 8 zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2013 dle přílohy č. 4.
Schválení věcného břemene vodovod, kanalizace –
přístupová cesta v k.ú. Tovéř
Usnesením č. 9 zastupitelstvo obce schválilo zřízení
věcného břemene mezi Obcí Tovéř a Simonou a Lubomírem Možíškovými za účelem provozování a oprav vedení staveb vodovodu a kanalizace na pozemku p. č. 57/3
v k.ú. Tovéř, dle geometrického plánu č. 353-129/2013.

Diskuze
Pan Martin Pažák prezentoval materiál k diskuzi o názvu obce mezi historickou variantou Toveř a novodobou
Tovéř; je třeba prověřit všechny možnosti hovořící ve
prospěch či neprospěch změny názvu.
Pan Martin Pažák předložil žádost o výpůjčku pozemku
za účelem osázení ovocnými stromy – smlouvu projednáme na dalším zastupitelstvu.

STATISTIKA POHYBU
OBYVATEL V ROCE 2013
V loňském roce se do Tovéře přistěhovalo 17
nových obyvatel, odstěhovalo se 23, narodilo se
8, a zemřeli 4 občané.
Celkově tak ubyli 2 občané a stav obyvatel obce
Tovéř byl ke dni 17. prosince 2013 595 občanů.

SMS infokanál – seznámení
Obec Tovéř může zpřístupnit aktuální informace i pro
občany, kteří nemají přístup k internetu, formou rozesílání SMS zpráv. Částečně tyto služby doplňuje obecní
rozhlas, vývěsní tabule v obchodě a zpravodaj. Za odeslané zprávy by platila obec a počítala by s rozesíláním

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Slovo starosty

Vážení občané,
jménem zastupitelstva Obce Tovéř vám přeji hezké
Vánoce, veselého Silvestra a v nadcházejícím roce
2014 hodně zdraví, štěstí, rodinné, pracovní a přátelské
pohody, to vše spojené a okořeněné o hodnoty, jako jsou
slušnost, poctivost a přátelství, na kterých jsou závislé
dobré sousedské i mezilidské vztahy.
Miroslav Majer
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