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וועד מקומי שערי תקווה  -ישיבת וועד מספר 7

משתתפים :משה סוויל ,יוסי זילבר ,עידו צ'פניק.
מוזמנים :אילן דולב.
 .1אישור תכניות:
 קליינר אורי ואורית ,עופרים  – 10/1תוספ' חניה מקורה ,אין הערות ,נחתם שמשון ישי ,גרנית  – 30בית חדש ,אין הערות ,נחתם מוסקוביץ חוה ,גרנית  – 30בית חדש ,אין הערות ,נחתם מלמד אבנר ,דפנה  – 50אישור בית קיים ,חסר תכנית ביוב ,השאר ללא הערות ,נחתםעקרונית ,יש להשלים תכניות לפני מסירה.
 סמואלוב מיכאל ,מגרש  ,68טופס  ,4נחתם .2צו ביניים כלפי המועצה:
עידו עדכן את חברי הוועד אודות צו הביניים ,הוועד פועל בהתאם להוראות מנכ"ל
המועצה.
 .3תאריך לבחירות:
עידו עדכן שכרגע האלוף טרם חתם על צו שדוחה את הבחירות ,על פניו נראה שהצפי הוא
שהאלוף יחתום ותאריך הבחירות יהיה ב.30.10.18-
 .4פגישה עם הלל רוט ,גזבר המועצה:
הדיון התמקד ב5 -נושאים מרכזיים:
 .1חוב של הוועד המקומי בכרטסת המועצה.
 .2חוב של הוועד המקומי לחברת קולחי השומרון.
 .3תביעה של הוועד כנגד המועצה ,כרגע ממתינים להחלטת בית המשפט בנושא מינוי
בורר.
 .4התנהלות שוטפת.
 .5אפשרות של אישור הלוואה במליאה או קבלת הלוואה מהמועצה.
סיכום:
 .1אילן יישב עם סגן הגזבר להתאמה של כרטיס שוטף של המועצה.
 .2הובהר שכרגע הישוב לא ישלם גם את הכרטיס השוטף.
 .3עקרונית הלל תומך בלקיחת הלוואה בכפוף להצגת תכנית הבראה ואישורה.
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 .5יועמ"ש לטובת גביית חובות:
סוכם להתקשר עם משרדי הדין
בן יעקב שוימר דולב
קליינר ושות'
על בסיס שכ"ט פסוק ללא חיוב עבור מכתבים ומנגנון תוספ' על גביה מהירה.
אילן הוסמך לסיים ניהול מו"מ וחתימה על חוזים עם משרדי עורכי הדין לתחילת עבודה
ב.5.1.2018-
 .6יעוץ בנושא ביקורת פנימי:
התקבלו  3הצעות מחיר ונבחרה ההצעה של ש.בק שהצעתה המשוקללת הטובה ביותר.
באחריות אילן להכין הסכם התקשרות.
באחריות עידו לקדם את העבודה אל מול היועץ.
 .7בקשה לשימוש באולם ספורט:
אושר לתת הנחה של  ₪ 100ממחירון לקבוצות ישוביות.
 .8תקציב:
בישיבת וועד הבאה יתקיים דיון תקציב והלוואה.
אילן יגיש בקשה למועצה להגיש תקציב עד ל14.1-
אילן יכין רשימה מרוכזת של בקשות נוספות לתקציב וכן הצעה לתכנית פיתוח.
 .9ישיבות וועד:
ישיבת וועד הבאה תתקיים ביום שני  1.1בשעה 17:00
לישיבה יוזמנו יועמ"שים פוטנציאליים

רשם :משה סוויל
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