ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TOVÉŘ,
KONANÉHO VE STŘEDU, DNE 7.11.2018 v 17:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V TOVÉŘI.
Přítomni:

Majer Miroslav, Ing. Marta Šubrtová, Ing. Petr Maurer, Jitka Loyková, Renáta
Hilšerová, Milena Dosoudilová, Radovan Richter

Omluveni:
1)

Zahájil starosta obce Miroslav Majer v 17:00 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 2. zasedání zastupitelstva,
zveřejněném v příloze č. 1, rozšířeném o další jednací body č19) Zápisy z kontrolních
činností, bod 20) Návrh rozpočtu obce Tovéř pro rok 2019, 21) Projednání Směrnice
č.2/2018 Sociální fond , bod č.22) Schválení Návrhu rozdělení obecních pozemků „ Na
hrázi“ dle GP 431-4700/2018, dle připomínek KN, pracoviště Olomouc a bod č.23)
Ustanovení likvidační a inventarizační komise.
2)

Výsledek hlasování: Pro 7

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č. 1 byl schválen program 2. zasedání ZO Tovéř, dle přílohy č. 1, rozšířeném o
další jednací body uvedené v návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř určuje ověřovatele zápisu: Milena Dosoudilovou a Ing. Martu
Šubrtovou.
Výsledek hlasování: Pro 7

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č. 2 byli schváleni ověřovatelé zápisu určení v návrhu usnesení.
3)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z předchozích zasedání ZO.
- veřejné projednání I. změny územního plánu 12.12.2018 v 17:00 na sále KD.
- smlouvy mezi obcí a spolkem bytovkáři, jakož i smlouvy o narovnání mezi obcí
jednotlivými nájemníky, zatím podepsáno 15 ze 16 nájemníků.
Zápis z 36. a 1. zasedání byl předložen zastupitelstvu obce k nahlédnutí a nebyly k němu
vzneseny připomínky.

4)

Odpadové hospodářství, výběrové řízení.
Zastupitelstvo rozhodlo po vyhodnocení hospodaření odpadového hospodářství za rok 2018
o vypsání výběrového řízení v I. kvartále 2019, s tím , že výpovědní lhůta stávajícího
dodavatele těchto služeb(TSMO)činí 6 měsíců. S případným novým partnerem obce, který
vzejde z tohoto výběrového řízení bude podepsána smlouva s účinností od 1.1.2020.
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5)

Schválení přijetí dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018,
včetně znění Smlouvy o poskytnutí dotace.
Příloha č. 2- Znění smlouvy
Jedná se o dotaci na akci Cesta pohádkovým lesem v Tovéři a částku 17 000 Kč.
Vyúčtování dotace proběhne neprodleně v těchto dnech, po schválení níže uvedeného
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o přijetí dotace z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2018, včetně schválení znění Smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č.2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.3 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2018, včetně schválení znění Smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č.2.
6)

Schválení finančních darů od obce neziskovým organizacím.
Jedná se o každoroční částku ve výši 10 000 Kč + částku z výdělku za vstupné z akce „cesta
pohádkovým lesem 2018, která bude poukázána do ZOO na Svatém Kopečku a letošní výši
této částky 7200 Kč.
Rozdělení částek těmto neziskovým a humanitárním organizacím:
- Czech hospitál , projekt Nemocnice na konci světa
částka 2000Kč
- Hospic na Svatém Kopečku
částka 3000Kč
- Linka bezpečí, pomoc dětem a dospívajícím do 17 let
částka 1000Kč
- Jitro Olomouc
částka 2000Kč
- Charita Šternberk
částka 2000Kč
-ZOO Sv. Kopeček-výtěžek ze vstupného (Pohádkový les)
částka 7200Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení rozdělení částek, jako dar obce výše uvedeným
neziskovým organizacím uvedených v tomto bodě č.6.
Výsledek hlasování: Pro 7

Zdržel se

Proti 0

0

Usnesením č.4 zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení částek, jako dar obce výše uvedeným
neziskovým organizacím uvedených v tomto bodě č.6.
7)

Rozpočtová změna č.7/2018.
Příloha č.3 Rozpočtová změna č.7/2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Rozpočtové změny č.7/2018, dle přílohy č.3
Výsledek hlasování: Pro 7

Zdržel se

Proti 0

2

0

Usnesením č.5 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změny č.7/2018, dle přílohy č.3.
8)

Jednací řád obce – návrh aktualizace.
Starosta obce předložil 2 návrhy Jednacího řádu, zastupitelstvu k prostudování, s tím že
výsledná verze bude předložena orgánu MV ČR k revizi, kterou posléze zastupitelstvo obce
schválí.Do této doby je v platnosti stávající Jednací řád.

9)

Schválení výše odměn za výkon funkcí v zastupitelstvu u neuvolněných zastupitelů obce.

Starosta obce přednesl zastupitelům tento níže uvedený návrh odměn, příslušných za výkon
funkcí v zastupitelstvu a ve výborech u dlouhodobě neuvolněných členů zastupitelstva nebo
ostatních osob.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o těchto navrhnutých měsíčních odměnách za výkony
neuvolněných funkcí v zastupitelstvu obce splatností od 8.11.2018, po dobu výkonu ve
volebním období 2018-2022:
a)

Neuvolněný/á místostarosta/tka cca.50% z maximální možné příslušné odměny za
výkon této funkce. v obcích nad 600 obyvatel,tj. 12 400 Kč.

b)

Neuvolnění předsedové výborů kontrolních a finančních a předseda kulturní a
sportovní komise cca.50% z maximální možné příslušné odměny za výkon této
funkce. v obcích nad 600 obyvatel, tj. 1350 Kč.

c)

Členové zastupitelstva obce Tovéř téměř 100% z maximální možné příslušné odměny
za výkon funkce zastupitele obce v obcích nad 600 obyvatel,tj. 1350 Kč.

d)

Neuvolnění členové výborů a komisí budou tuto funkci vykonávat bezplatně.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.6 zastupitelstvo obce schvaluje tyto navrhnuté měsíční odměny za výkon
neuvolněných funkcí v zastupitelstvu obce splatností od 8.11.2018, po dobu výkonu ve
volebním období 2018-2022:
a)

Neuvolněný/á místostarosta/tka cca.50% z maximální možné příslušné odměny za
výkon této funkce. v obcích nad 600 obyvatel,tj. 12 400 Kč.

b)

Neuvolnění předsedové výborů kontrolních a finančních a předseda kulturní a
sportovní komise cca.50% z maximální možné příslušné odměny za výkon této
funkce. v obcích nad 600 obyvatel, tj. 1350 Kč.

c)

Členové zastupitelstva obce Tovéř téměř 100% z maximální možné příslušné
odměny za výkon funkce zastupitele obce v obcích nad 600 obyvatel,tj. 1350 Kč.

d)

Neuvolnění členové výborů a komisí budou tuto funkci vykonávat bezplatně.
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10)

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2019.
Příloha č. 4 Plán akcí
Zastupitelstvu byl předložen již předem plán kulturních, sportovních a společenských akcí
k připomínkám a k dopracování. Výslednou podobu zveřejníme na webu obce a na úřední
desce. Úkolem je pověřena předsedkyně kulturní a sportovní komise.

11)

Ustanovení pověřence obecního úřadu ve věci projednávané Změny územního plánu č.1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat dle §6 odst.(5) písm. f) zákona č.183/2006 Sb. , o
územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Jitku
Loykovou jako zastupitele pověřeného spoluprácí na pořízení Změny č.1
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdržel se

1 (Jitka Loyková)

Usnesením č.7 zastupitelstvo obce schvaluje dle §6 odst.(5) písm. f) zákona č.183/2006 Sb.
, o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Jitku Loykovou jako zastupitele pověřeného spoluprácí na pořízení Změny č.1
12)

Mimořádná, schválená finanční odměna starostovi obce z hlediska informovanosti
občanů.
Z důvodů změny legislativy, je nutné zastupitelstvem již schválenou finanční odměnu za
mimořádnou odvedenou práci nad rámec svých povinností starostovi obce (36. zasedání ze
dne 25.9.2018) ve výši 40 000 Kč uvést jako samostatný bod s uveřejněním nejméně 7 dní
před samotným zasedáním, což zastupitelstvo tímto bere na vědomí.

13)

Smlouva o dílo na zimní úklid místních komunikací v obci.
Příloha č. 5 Smlouva o dílo na úklid sněhu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení předložené SoD na úklid sněhu s firmou RBH
stavby, ve znění přílohy č.5.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.8 zastupitelstvo obce schvaluje předloženou SoD na úklid sněhu s firmou
RBH stavby, ve znění přílohy č.5
14)

Omezení parkování u obchodu s hlediska obslužnosti
Příloha č.6- Situace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení podání návrhu žádosti na omezení parkování
obchodu s hlediska obslužnosti, dle přílohy č.6.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se
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0

Usnesením č.9 zastupitelstvo obce schvaluje podání návrhu žádosti na omezení parkování
obchodu s hlediska obslužnosti , dle přílohy č.6.

15)

Chodník Tovéř- Samotišky- informace.
Zastupitelstvo obce se seznámilo se situací a klade důraz na vypracování studie v možných
variantách realizace ( zatrubnění odvodu povrchových vod,, případně odkup pozemku a
rozšíření stávající odvodňovací příkopy, a to včetně vyčíslení nákladů jednotlivých variant.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu ve věci urgentního jednání ve věci realizace této studie,
vzhledem k tomu, že od doby zadání na tuto studii uplynul téměř rok.

16)

Hospoda Na kolibě.
Na zastupitelstvo byl pozván nájemce Hospody Na kolibě, aby přednesl další vizi fungování
tohoto zařízení. Zastupitelstvo rozhodlo o
vzájemném ukončení nájemní smlouvy
k 31.10.2018, s tím, že do konce kalendářního roku toto zařízení bude fungovat na
objednávku cca. 2 dny v týdnu, za účelem scházení občanů využívajících obecní kulečník,
s tím, že energie budou uhrazeny z prostředků občanů využívajících tyto prostory.
Od 1.1.2019 bude definitivně Hospoda Na kolibě uzavřena.
Zastupitelstvo o dalším fungování těchto prostor rozhodne na příštích zasedáních.

17)

Místní komunikace Za humny- zadání výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky poptávky na TDI stavby Místní komunikace
Za humny, jež bude dozorovat Ing. Miroslav Tandléř, dále pak bylo seznámeno se stavem
vyřízení stavebního povolení, podaného na příslušný stavební odbor Magistrátu Města
Olomouce-žádost podána 9.5.2018(zatím nevyřízena).
Za těchto okolností pověřilo jednat starostu obce ve věci urgence vyřízení tohoto povolení
s tím že navrhuje pokračovat ve výběru dodavatele na tuto akci ve znění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o vypsání výběrového řízení na investiční akci „ Tovéř Za
humny stavební úprava komunikace“, čímž to pověřuje starostu obce tímto úkonem,
s termínem realizace březen-červen 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.10 zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na investiční akci
„ Tovéř Za humny stavební úprava komunikace“, čímž to pověřuje starostu obce tímto
úkonem, s termínem realizace březen- červen 2019.
Příprava projektu vodovodní řad v jihozápadní části obce.
Příloha č.7- znění zadání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení vypsání výběrového řízení na projekční práci
vedoucí ke stavebnímu povolení, formou zveřejnění zadání a situace dle přílohy č.7, za
dodržení platné Směrnice k VZMR obce Tovéř a obecných pravidel při zadávání veřejných
zakázek.
18)

Výsledek hlasování: Pro

Zdržel se

7 Proti 0

5

0

Usnesením č.11 zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na projekční práci
vedoucí ke stavebnímu povolení, formou zveřejnění zadání a situace dle přílohy č.7, za
dodržení platné Směrnice k VZMR obce Tovéř a obecných pravidel při zadávání veřejných
zakázek.
19)

Zápisy z kontrolních činností.
Návrh zaslaný emailovou poštou od zastupitelky obce paní Jitky Loykové.
Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se všemi návrhy předsedkyně finančního výboru,
týkajících se především přehlednosti obecně závazných vyhlášek, směrnic , nařízení apod,.
dále s nutností mít externího daňového poradce a vícestupňové kontroly finančních výdajů
obce.

20)

Návrh rozpočtu obce Tovéř pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s navrhnutým rozpočtem obce Tovéř na rok 2019.
Drobné úpravy v kapitolách příjmové a výdajové části akceptovány. Výsledný Návrh
rozpočtu obce Tovéř bude prezentován na Úřední desce obce a po stanovené lhůtě
zveřejnění, bude připraven ke schválení obecním zastupitelstvem.

21)

Směrnice obce Tovéř- sociální fond zaměstnanců obce.
Zastupitelstvu obce byl předložen hrubý návrh této směrnice k prostudování a následnému
vyjádření na příští zasedání zastupitelstva obce, Dopracovaný návrh bude schválen na
nejbližším zastupitelstvu obce.

22)

Schválení Návrhu rozdělení obecních pozemků „ Na hrázi“ dle GP 431-4700/2018, dle
připomínek KN, pracoviště Olomouc.
Příloha č.8- návrh rozdělení pozemku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo dává hlasovat o schválení předloženého dělení obecního pozemku dle
navrhovaného dělení pozemků „Na hrázi“ v předloženém GP č. 431-4700/2018, jež je
přílohou č.8.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdržel se

0

Usnesením č.12 zastupitelstvo obce schvaluje předložené dělení obecního pozemku dle
navrhovaného dělení pozemků „Na hrázi“ v předloženém GP č. 431-4700/2018, jež je
přílohou č.8.
23 ) Ustanovení likvidační a inventarizační komise
Příloha č.9. - Příkaz starosty č.1/2018 a plán inventur
Ustanovení likvidační a inventarizační komise je podmíněno schválením Příkazu starosty
č.1/2018 k provedení řádné inventarizace spojeným s návrhem složení inventarizační a
likvidační komise a schválení plánu inventur.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Příkazu starosty č.1/2018 k provedení řádné
inventarizace a návrhu složení inventarizační a likvidační komise a schválení plánu inventur
dle přílohy č. 9.
Návrh složení inventarizační komise:
Předseda DIK: Ing. Marta Šubrtová
Člen DIK: Miloslava Mikšíková, Miroslav Majer, Radovan Richter,
Návrh složení likvidační komise:
Předseda: Ing. Marta Šubrtová
Člen LK: Milena Dosoudilová
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesením č. 13 zastupitelstvo obce schvaluje Příkaz starosty č.1/2018 k provedení řádné
inventarizace a návrh složení inventarizační a likvidační komise a plán inventur, dle
přílohy č.9.

23)

Diskuze.
M.Šubrtová- ke Zpravodaji- zapojení nejen členů zastupitelstva ale i občanů s příspěvky do
jednotlivých čísel= větší čtivost a neokoukanost budoucích čísel

24)

Závěr.
Starosta poděkoval ukončil zasedání v 19:50 hodin.

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

Zápis provedl:
Miroslav Majer
Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..

…………………………………………

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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