ZÁPIS Z 29. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
TOVÉŘ, KONANÉHO VE STŘEDU, DNE 24.1. 20178OD 18:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V TOVÉŘI.
Přítomni:

Majer Miroslav, Ing. Marta Šubrtová, Jitka Loyková,
Antonín Müller, Ing. Petr Maurer, Milena Dosoudilová , Radovan Richter

Omluveni:
1) Zahájil starosta obce Miroslav Majer v 18:00 hodin.
Obecní zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno podle jednacího řádu a nadpoloviční účastí
členů zastupitelstva je usnášeníschopné.
2) Schválení navrženého programu a určení ověřovatelů zápisu.
Příloha č. 1- Program zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř dává hlasovat o navrženém programu 29. zasedání zastupitelstva,
zveřejněném v příloze č. 1., doplněném o jednací bod č. 7) Dotace z POV – obnova
infrastruktury, bod č. 8) Výběrové řízení – Nástavba MŠ Tovéř, bod č. 9)Výběrové řízení na
dodavatele na opravy - rekonstrukce místních komunikací u lípy a Za humny, bod č. 10) Nový
obecní úřad a bod č.11) Pověřenec osobních údajů - GDPR.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 1 byl schválen program 29. zasedání ZO Tovéř dle přílohy č. 1
a
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř určuje ověřovatele zápisu: Radovan Richter a Milena Dosoudilová
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 2 byli schváleni ověřovatelé zápisu určení v návrhu usnesení.
3) Kontrola plnění usnesení ze 28. a předchozích zasedání.
- realizace dopravního značení na místní komunikaci nad rybníkem směrem do Dolan proběhne
po uplynutí stanovených lhůt nejpozději do 15. 3.2018
Zápis z 28. zasedání včetně příloh byl předložen zastupitelstvu k nahlédnutí a nebyly k němu
vzneseny připomínky.
4) Schválení územního plánu
Příloha č.2. Návrh rozhodnutí o námitkách, Územní plán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat o schválení Návrhu rozhodnutí o námitkách, který je
přílohou tohoto usnesení.

1

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 3 byl schválen Návrh rozhodnutí o námitkách, který je přílohou tohoto
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce hlasuje o potvrzení ověření Územního plánu obce Tovéř v souladu s ust. § 54
odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, s tím že Územní plán Tovéř není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20.7. 2009, po aktualizaci č. 1 schválené usnesením vlády České
republiky ze dne 15.4.2015 č. 276,
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem Olomouckého
kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2. 2008, po 1. aktualizaci vydané opatřením
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 dne
22.4.2011, po aktualizaci 2b vydané opatřením obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého
kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017,
-

se stanovisky dotčených orgánů,

-

se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 4 zastupitelstvo obce Tovéř ověřilo v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že Územní plán Tovéř není v rozporu:
b) s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20.7. 2009, po aktualizaci č. 1 schválené usnesením vlády České
republiky ze dne 15.4.2015 č. 276,
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2. 2008, po 1. aktualizaci
vydané opatřením obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.
UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011, po aktualizaci 2b vydané opatřením obecné povahy
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017,
-

se stanovisky dotčených orgánů,

-

se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat o schválení vydání Územního plánu obce Tovéř, to vše
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního
zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to formou opatření
obecné povahy.

Výsledek hlasování: Pro

7 Proti 0

Zdržel se

2

0

Usnesením č. 5 zastupitelstvo obce vydává, v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního
zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, Územní plán Tovéř formou opatření obecné povahy.
5) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Tovéř 2018-2021.
Příloha č.3 Návrh Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018-2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Tovéř byl řádně vyvěšen na úřední desce dne
19.12.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení předloženého Střednědobého výhledu rozpočtu
obce Tovéř 2018-2021.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 6 zastupitelstvo obce schvaluje předložený Střednědobý výhledu rozpočtu
obce Tovéř 2018-2021.
6) Rozpočtová změna č.1/2018.
Příloha č.4 Rozpočtová změna č.1/2018 a Rozpočtová změna č.7/2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtovou změnu č.7/2017 na jejímž základě byly
provedeny přesuny rozpočtu v plném rozsahu k 31.12.2017, schvalovatelem - starostou obce,
dle usnesení č.10. z 28. zasedání ze dne 6.12.2017 a dává hlasovat o schválení předložené
Rozpočtové změny č.1/2018, dle přílohy č.4
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 7 zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtovou změnu č.7/2017 na jejímž
základě byly provedeny přesuny rozpočtu v plném rozsahu k 31.12.2017, schvalovatelem
- starostou obce, dle usnesení č.10. z 28. zasedání ze dne 6.12.2017 a schvaluje předloženou
Rozpočtovou změnu č.1/2018, dle přílohy č.4
7) Dotace z POV – obnova infrastruktury.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti z POV Olomouckého kraje 2018 na
realizaci opravy místní komunikace u lípy, v níž obec žádá o 50% příspěvek.
7) Výběrové řízení – Nástavba MŠ Tovéř.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podáním výzvy dne 19.1.2018 na veřejném profilu
zadavatele a na webových stránkách obce Tovéř, na realizaci této investice, s tím že jmenovaná
komise pro otevírání a hodnocení nabídek se sejde v termínu ukončení podání nabídek od
dodavatelů, dne 19.2.2018. Způsob podání výzvy a oslovení dodavatelů je v souladu s platnou
obecní Směrnicí č.1/2017 o zadání VZMR.
8) Výběrové řízení na dodavatele na opravy-rekonstrukce místních komunikací u lípy a Za humny.
Po obdržení potřebných dokumentací a povolení, zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
zpracovat SOD ve spolupráci se Stavební komisí obce Tovéř a neprodleně poté vypíše
výběrové řízení na obě plánované akce dle Směrnice č.1/2017 k VZMR a ustanoví komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek.
3

9 ) Nový obecní úřad.
Zastupitelstvo obce se seznámilo se stavem prostor nového obecního úřadu v komplexu
kulturního domu č. p.18, z nějž vyplývá potřeba realizace nového otopného systému,
pokládkou nové podlahy, zásahy do elektroinstalace, drobné stavební práce a následné
vymalování objektu. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostu ve věci jednání za účelem realizace
přípravy těchto prostor k následnému přestěhování, s termínem do května 2018.
10) Pověřenec osobních údajů GDPR.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s povinností mít pověřence pro ochranu osobních údajů
k 25.5.2018 jak pro stávající OÚ tak i pro p.o. MŠ Tovéř. Záštitu pro obce a p.o. přislíbil
Mikroregion Šternbersko, jež má v rámci svazku obcí lepší vyjednávací taktiku při tvorbě ceny
za tyto služby. Zastupitelstvo tento postup bere na vědomí a souhlasí.
10 ) Diskuze
M.Majer - posílení vodovodního řadu VDJ Droždín II – Dolany. Obec Dolany v těchto dnech
soutěží cenu za realizaci této zakázky, podal žádost o dotaci. S realizací této stavby bude
veřejnost seznámena v předstihu všemi dostupnými prostředky.
Starostovy obce bylo k tomuto příspěvku uloženo: získání aktuálního přehledu stávajících
vodovodních řadů od provozovatele –Moravské vodárenské a.s., a to včetně průměrů, za
účelem naplánování napojení a další výstavbu dílčích větví vodovodních řadů v lokalitách,
tato možnost chybí.
M.Majer – sběrový dvůr Dolanech. Obci byla přednesena nabídka využití připravovaného
projektu obce Dolany, výstavbu sběrného dvora, jež by zvýšila komfort pro občany v rámci
sběru odpadového hospodářství. Zastupitelstvo tuto možnost bere na vědomí.
M.Majer - v rámci připravované studie pozemků bývalého areálu Selika v Dolanech, byla
přednesena vize spoluúčasti na výstavbě či provozu Domova pro seniory v této lokalitě,
s využitím i pro občany Tovéře. Tato vize je ovšem v dlouhodobém časovém rozpětí.
Ing. Marta Šubrtová – seznámila zastupitelstvo s konanými akcemi obecní ples a maškarní
karneval a s kladnými reakcemi na oba dva. Poděkování patří všem dobrovolníkům.
Ing. Marta Šubrtová – seznámila zastupitele s konanou akcí společnosti Staving Olomouc
(prezentace studie zastavěnosti lokality Brabínek), která se konala v zasedací místnosti
obecního úřadu.
11 ) Závěr.
Starosta ukončil zasedání v 19:00
Zápis provedl:
Miroslav Majer
Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

……………………………………..

…………………………………………

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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