ZÁPIS ZE 30. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
TOVÉŘ, KONANÉHO VE STŘEDU, DNE 21.3. 2018 OD 18:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V TOVÉŘI.

Přítomni:

Majer Miroslav, Ing. Marta Šubrtová, Jitka Loyková,
Antonín Müller, Ing. Petr Maurer, Radovan Richter, Milena Dosoudilová od
jednacího bodu č. 5

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 30. zasedání zastupitelstva,
zveřejněném v příloze č. 1.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesením č. 1 byl schválen program 30. zasedání ZO Tovéř dle přílohy č. 1
a
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř určuje ověřovatele zápisu: Antonína Millera a Radovana Richtera
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 2 byli schváleni ověřovatelé zápisu určení v návrhu usnesení.
3) Kontrola plnění usnesení ze 29. a předchozích zasedání.
-

-

bylo provedeno znepřístupnění cesty nad rybníkem, známé jako „13-ka“ osazením dvou
reflexních mechanických překážek na trvalo.
Byla vyzvána MOVO a.s. k vyjádření možnosti napojení na vodovodní řad v zájmové
oblasti „Za humny“, část I. (nová výstavba RD na okraji obce) po posílení vodovodního
řadu Droždín II.- Dolany - s kladným výsledkem,
Bylo podepsáno Závazné stanovisko zájmu obce Tovéř a MŠ o komplexní zajištění
agendy GPDR Mikroregionem Šternbersko

Zápis z 29. zasedání včetně příloh byl předložen zastupitelstvu k nahlédnutí a nebyly k němu
vzneseny připomínky.
4) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace návsi.
Příloha č.2. Dodatek č.1 ke SoD Revitalizace návsi
Návrh usnesení:
1

Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat o schválení znění Dodatku č.1 ke SoD –
Revitalizace návsi mezi obcí Tovéř a DS GEO Olomouc.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 3 byl schválen Dodatek č.1 ke SoD – Revitalizace návsi mezi obcí Tovéř a DS
GEO Olomouc.
5) MŠ Tovéř, informace k realizaci, schválení SoD a dalších dokumentů
Příloha č.3 SoD, Zápis výběrové komise MAS Šternbersko
Na zastupitelstvo se dostavila Milena Dosoudilová
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby
„Stavební úpravy a nástavba MŠ Tovéř“, ekonomicky nejvýhodnější nabídka z 3 došlých
nabídek se stala nabídka A-Z Stavby s.r.o. za 5,480.516 Kč s DPH. Dále pak se zápisem
z jednání výběrové komise MAS Šternbersko, kde výběrová komise schválila celkovou výši
dotace z titulu MAS Šternbersko - IROP 2,850.000 Kč. Zastupitelstvo bylo dále seznámeno
s oslovením odborníků na stavební dozor a došlé nabídky na tuto akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení podepsání SoD na projekt „Stavební úpravy a
nástavba MŠ Tovéř mezi obcí Tovéř“ a stavební společností A-Z Stavby,
Výsledek hlasování: Pro

7 Proti

0

Zdržel se

0

Usnesením č. 4 zastupitelstvo obce schvaluje SoD na projekt „Stavební úpravy a nástavba
MŠ Tovéř mezi obcí Tovéř“ a stavební společností A-Z Stavby.
6) Dodatek ke smlouvě o odvozu a odstraňování komunálního odpadu s TSMO.
Příloha č.4 Dodatek č.4 ke SoD s TSMO
Jedná se rapidní zvýšení cen za svoz dle zaslaného dodatku č.4. Zastupitelstvo tento krok
projednalo na pracovním zasedání 20.3.2018 se zástupcem TSMO Ing. Plachým.
V souvislosti s tím zastupitelstvo osloví všechny možné dodavatele na tyto služby s žádostí
o monitoring cen za poskytované služby v rozsahu svozů a množství vyprodukovaného
odpadu obce Tovéř za léta 2015-2017, s tím, že při případné výrazné slevě konkurence
zaslaných cenových nabídek oproti stávající svozové firmě, bude smlouva s TSMO
vypovězena k 31.12.2018 a nahrazena novou, z ekonomického hlediska pro obec
výhodnější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Dodatku č.4 ke stávající SoD mezi obcí Tovéř
a spol. TSMO za účelem zajištění odvozu a odstranění vyprodukovaného odpadu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 5 zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.4 ke stávající SoD mezi obcí Tovéř
a spol. TSMO za účelem zajištění odvozu a odstranění vyprodukovaného odpadu.
7) Cesta lípa – bytovky, informace schválení SoD.
Příloha č.5 SoD
2

Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem výběrového řízení na investiční akci
rekonstrukce Tovéř místní komunikace lípa – bytovky, jež bude realizovat z celkově došlých
7 nabídek vítězná nabídka stavení firmy Opluštil Stavby s.r.o. za 740 158 Kč s DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení podepsání SoD na projekt „Tovéř, MK lípabytovky“ se stavební společností Opluštil Stavby s.r.o. .
Výsledek hlasování: Pro

7 Proti

0

Zdržel se

0

Usnesením č. 6 zastupitelstvo obce schvaluje podepsání SoD na projekt „Tovéř, MK lípabytovky“ se stavební společností Oploštil Stavby s.r.o.
8) Obecní bytovky č.p.171- schválení věcného břemene.
Příloha č.6 znění věcného břemene
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení věcného břemene – služebnosti, týkající se
pozemků okolo bytového domu č.p. 171 v Tovéři ve znění přílohy č.6.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 7 zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno – služebnost, týkající se
pozemků okolo bytového domu č.p. 171 v Tovéři ve znění přílohy č.6.
9) Nový obecní úřad – postup prací.
Příloha č.7. Zpráva o postupu prací
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o výběru, postupu a rozsahu prací ze dne 27.2.,
resp. 14.3.2018. Z této zprávy vyplývá termín ukončení prací v polovině dubna 2018. Poté
bude zahájeno vlastní stěhování obecního úřadu. Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.
10 ) Balkóny č.p.171.
Zastupitelstvu byl předložen cenový návrh realizace oprav balkónů na č.p.171, společně
s možností financování za účasti spolku „bytovkáři“. Byl dohodnut termín schůzky
s zainteresovanými osobami na středu 28.3.2018 v 17:00 na OÚ v Tovéři, v záležitosti
rozhodnutí.
11) Rozpočtová změna č.2/2018.
Příloha č.8 Rozpočtová změna č.2/2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení předložené Rozpočtové změny č.2/2018
Výsledek hlasování: Pro 7

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č. 8 zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Rozpočtovou změnu č.2/2018.

12 ) Diskuze
Tovéřské hody- i přes omezení v důsledku nástavby MŠ se budou konat, bude-li s podmínkami
souhlasit pořadatel odpoledního programu a zábavy.
Cesta v lese - požadavek na zpevnění v k.ú. Tovéř - bude se řešit na místě v dubnu.
3

Skládka zeminy v cihelně - zaslán dopis majiteli, po uplynutí lhůty řešit odstranění jinou formou.
13 ) Závěr.
Starosta ukončil zasedání v 19:45
Zápis provedl:
Miroslav Majer
Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..

…………………………………………

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

28.3.2018

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

4

