ZÁPIS ZE 33. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
TOVÉŘ, KONANÉHO VE ČTVRTEK 19.7. 2018 v 17:00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
v TOVÉŘI.
Přítomni:
Omluveni:
1)

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

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.

Schválení navrženého programu a určení ověřovatelů zápisu.
Příloha č. 1- Program zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř dává hlasovat o navrženém programu 33. zasedání zastupitelstva,
zveřejněném v příloze č. 1, rozšířeném o jednací body č.16) Žádost MŠ o převedení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního fondu školy, bod č. 17)
Pohlednice obce, bod č. 18) Tlakové mytí tenisového hřiště a Koliby a bod č.19) Schválení
usnesení Návrhu na pořízení a obsah změny č.1 ÚP Tovéř.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdržel se
0
2)

Usnesením č. 1 byl schválen program 33. zasedání ZO Tovéř , rozšířeném o další body
jednání, dle přílohy č. 1.
a
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř určuje ověřovatele zápisu: Ing. Martu Šubrtovou a Milenu
Dosoudilovou.
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 32. a předchozích zasedání.
Demolice balkonu č.p.171 provedena, ostatní úkoly z předešlých zasedání.
Zápis z 32. zasedání včetně příloh byl předložen zastupitelstvu k nahlédnutí a nebyly k němu
vzneseny připomínky.

4)

Místní komunikace lípa- Samotišťská.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce se zadáním zakázky na rekonstrukci spojky MK lípaSamotišťská včetně výměny řadu splaškové kanalizace a napojení přípojek ze stávajících
RD.
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5)

I. etapa obchvatu- východní tangenta, alej Svatý Kopeček.
Obci byla předložena Žádost o vyjádření k Projektové dokumentaci k DÚR I /46 Olomoucvýchodní tangenta I/46 .
Předložené řešení silnice III/4432 Samotišky- Chválkovice, která kříží východní tangentu
v prostoru blízko domova důchodců ve Chválkovicích, v podobě přeložky této silnice
III/4432, řeší dopravu pouze pro chodce a cyklisty. Doprava pro motorová vozidla včetně
vozidel zajišťující městskou dopravu bude touto tangentou odříznuta, a pro tyto motorová
vozidla je projektována formou objížďky, až do stávající průmyslové zóny v Pavlovičkách.
S tímto řešením zastupitelstvo obce nesouhlasí.
Tímto vyjádřením se ztotožňujeme s vyjádřením okolních obcí Samotišky, Dolan a
Bystrovan.
Dále zastupitelstvo upozorňuje na řešení otázky mýtného v celém úseku výstavby a užívání
východní tangenty.
Uživatelé tohoto obchvatu v daném území, by měly tuto novou komunikaci užívat
bezplatně- bez mýtného, jelikož by prakticky neexistovala schůdná bezplatná varianta
dojezdu pro uživatele širokého okolí do města Olomouce a Šternberku.
Upozorňujeme též na případné nevýhodné řešení situace v podobě mýtného jen pro
vozidla nad 7,5 t na tomto obchvatu, protože jako objízdné trasy by řidiči nákladních vozidel
opět zvolili obce v okolí, tak jako je to doposud, aby se vyvarovali přehuštěné dopravě na
ulici Chválkovická.
Ostatní řešení Východní tangenty I/46 v předložené podobě PD k DÚR nemá
zastupitelstvo obce výhrady.
Tato zpráva bude předána jako odpověď žadateli.

6)

Cesta Za humny- výměna povrchu v PD.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ve věci jednání s projektantem za účelem vypracování i
druhé varianty PD v podobě finálního povrchu ze zámkové dlažby.
Spolu s druhou variantou pověřuje tímto projektanta k vypracování napojení na vodovodní
řad lokality I a II. Za humny ( nové RD ), ke kterým městská voda není přivedena. Pokud
řešení připojovacího vodovodního řadu zasáhne do nové komunikace Za humny, je nutné
připravit při realizaci rekonstrukce této cesty pokládku dimenzovaného potrubí vodovodního
řadu, aby již nová cesta nebyla stavbou vodovodu dotčena.

7)

Rozpočtová změna č.4/2018.
Příloha č. 2 Rozpočtová změna č.4/2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení předložené Rozpočtové změny č.4/2018 dle
přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.3 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změny č.3/2018,
dle přílohy č. 2.
8)

Výsadba lípy ke 100. výročí republiky.
V rámci 100. výročí vzniku republiky, se zastupitelstvo bez výhrad rozhodlo vysadit lípu
v lokalitě nad rybníkem, na obecním pozemku vedle modřínů, parcela 417 / 5, jakož to
jedinou důstojnou lokalitu v majetku obce.
Tento pozemek má rozlohu cca. 300 m2, použitelná plocha je cca140 m2, pozn. vzrostlý
100.- letý strom zaujímá rozlohu cca. 120 m2.
Společně s výsadbou bude ke stromu zasazen pamětní kámen.
2

9)

Balkony, zpráva.
Příloha č.3 Aktualizovaná zpráva o výběru dodavatele, rozpočet, termíny,průběh realizace,
SoD.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Aktualizované zprávy o výběru dodavatele,
rozpočet, termíny, průběh realizace, SoD, dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 4 zastupitelstvo obce schvaluje Aktualizovanou zprávu o výběru dodavatele,
rozpočet, termíny, průběh realizace, SOD, dle přílohy č.3.
10)

MŠ Tovéř- informace, schválení změnového listu č.1 a Dodatku č.1 ke SoD.
Příloha č.4. Změnový list č.1 a Dodatek č.1 k SoD

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Změnového listu č.1 a
Dodatku č.1 ke SoD „ Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř“.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č. 5 zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č.1 a Dodatek č.1
ke SoD „ Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř“.
11)

Přípojka NN u rybníka.
Příloha č.5. Žádost o přípojku NN u rybníka + odpověď.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení realizace přípojky kNN IP -12-8022701 u
rybníka.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6

Zdržel se

0

Usnesením č. 6 zastupitelstvo obce neschvaluje realizaci přípojky kNN IP -12-8022701 u
rybníka.
Nový OÚ , závěrečná zpráva.
Příloha č.6. Závěrečná zpráva nový OÚ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Závěrečné zprávy ve věci nového
OÚ,obsahující oslovení dodavatelů, průběhu, postupu a rozsahu realizace a výslednou
fakturaci.
12)

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.7 zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečnou zprávu ve věci nového OÚ,
obsahující oslovení dodavatelů, průběhu, postupu a rozsahu realizace a výslednou
fakturaci.

13)

Východní tangenta II. etapa Tovéř- Štarnov.
Příloha č.7 Vyjádření obce k přijetým žádostem silnive I/46 Týneček- Šternberk
3

Zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost o vyjádření návrhu zajištění dopravní
obslužnosti silnice I/46 Týneček –Šternberk /17-030-DUR, týkající se veřejně přístupných
účelových komunikací ( obslužnost polností ) a převodu těchto účelových komunikací do
vlastnictví a správy obce Tovéř a žádost o vyjádření k PD pro územní rozhodnutí „I/46
Týneček- Šternberk“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o předloženém vyjádření obce k přijatým žádostem ve
znění přílohy č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 6

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č.8 zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření obce k přijatým žádostem ve znění
přílohy č.7.
14)

Místní komunikace u lípy, informace, přijatá dotace, vyúčtování.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k realizaci rekonstrukce MK lípa – bytovky
obahující : fyzické přijetí dotace ve výši 375 000 Kč, rozsah provedených prací vyúčtování
a fakturaci provedených prací. Po obdržení zaměření skutečného provedení stavby obec
Tovéř podá žádost o kolaudaci.

15)

Plán úkolů do konce volebního období.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na těchto prioritách úkolů:
1) Zadání výběrového řízení na dodavatele akce „Tovéř, cesta Za humny“.
2) Zadat výběrové řízení na PD spojka lípa-samotišťská.
3) Poptat výběrovým řízením případnou změnu dodavatele za služby svoz a likvidace
odpadů v obci.
4) Zadání projektu na realizaci investice do vodovodního řadu pro lokalitu Za humny.

Žádost MŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního
fondu školy.
Příloha č.8. Žádost o převedení hosp. výsledku. + přílohy dotace z provozu a školné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení převedení hospodářského výsledku za rok
2017 ve výši 83 736,46 Kč do rezervního fondu školy.
16)

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.9 zastupitelstvo obce schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok
2017 ve výši 83 736,46 Kč do rezervního fondu školy.
17)

Pohlednice obce.
Tvorba nových pohlednic přesunuta do kompetencí příštího voleného zastupitelstva.

18)

Tlakové mytí tenisového hřiště a Koliby.
Příznivá cenová nabídka bude na tlakové mytí tenisového hřiště a zámkové dlažby Na
Kolibě v případě dodržení ceny v příštím roce bude akceptována na jaře 2019 z důvodů
prašnosti v areálu Na kolibě- výstavba MŠ.

19 )

Schválení usnesení Návrhu na pořízení a obsah změny č.1 ÚP Tovéř.
Příloha č.9 Návrh usnesení na pořízení a obsah změny č.1 ÚP Tovéř
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o tomto Návrhu usnesení:
a) ZO bere na vědomí posouzení a obsah návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tovéř úřadem
územního plánování v souladu s odst. 3 § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
b) ZO schvaluje v souladu s § 44 a §55a odst. 1 stavebního zákona pořízení a obsah Změny č.1
Územního plánu Tovéř v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v bodě:
Změna prověří následnou změnu prostorového regulativu pro plochy výroby a skladování VD:
 koeficient zastavění max. 50% zastavěné plochy, přičemž maximální zastavěná plocha
jednotlivých staveb nesmí přesáhnout 300 m² zastavěné plochy a 8 m výšky
 maximální rozsah manipulačních a odstavných ploch 30% předmětné plochy
 minimální podíl zeleně 20 %
c) ZO schvaluje v souladu s odst. (1) § 55a stavebního zákona zkrácený postup pořizování Změny č.1
ÚP Tovéř.
d)ZO určuje Ing. Martu Šubrtovou ke spolupráci na pořízení Změny č.1 Územního plánu Tovéř
v souladu se stavebním zákonem.
e)ZO schvaluje žádost obce Tovéř o pořizování Změny č.1 Územního plánu Tovéř Magistrátem
města Olomouce podle § 6, odst.(5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
f)ZO bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 15.5.2018 č.j. KUOK 53206/2018, které v souladu s § 55a stavebního zákona
konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Změny č.1 ÚP Tovéř nemůže mít samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti a Změna č.1 ÚP Tovéř není nezbytné a účelné komplexně
posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Výsledek hlasování: Pro 6

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č. 10 zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený Návrh usnesení (příloha č.8).

20 )

Diskuze
Bez příspěvků

21 )

Závěr.

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

Starosta ukončil zasedání v 20:45
Zápis provedl:
Miroslav Majer
Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..

…………………………………………

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.7.2018

Sejmuto z úřední desky dne:
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