פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין
מספר 51/15
מיום  20ליוני 2017
נוכחים אבי הררי

– ראש המועצה

עוז כהן

– סגן ראש המועצה

ערן אליאס

– משנה לראש המועצה

זיו קמיני

– חברת מועצה

יוסי אלבז

– חבר מועצה

יפה עובדיה

– חברת מועצה

עומרי פלד

– חבר מועצה

אנינה דינר

– חברת מועצה

חסרים לימור גיל שני – חברת מועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
משתתפים

עו"ד קרן קדמי
אשר שמע

– גזבר המועצה

אינה קיסלנקו – מהנדסת המועצה
רשם

אלי גטר

– מזכיר המועצה

על סדר היום
.1עדכון תב"ר מס'  1406שיפוץ מבנה מרכז קהילתי
.2עדכון תב"ר מס'  1411תכנון וביצוע מערכת ניקוז לרחובות העצמאות והאורן
.3אישור הגדלת תב"ר  1355ביצוע הסדרי תנועה הנוטע המתמיד השרון
.4אישור להרשאה לגב' יוכי עושרי לפתיחת משתמש לצפיה באינטרנט בנק מספר 8321
שמתנהל בבנק הפועלים.

 - 2 .1עדכון תב"ר מס'  1406שיפוץ מבנה מתנ"ס
תב"ר קיים
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 100,000
₪ 100,000

תשלומים:
עב' קבלניות
סה"כ

₪ 100,000
₪ 100,000

תב"ר לאישור
₪ 200,000
₪ 200,000
₪ 200,000
₪ 200,000

הגדלה לצורך ביצוע רצפה באולם מחול כולל רמה.
הצבעה פה אחד.
מדובר במבנה שהיה אולם ספורט שהוסב למרכז מחול ,כידוע יש
אבי הררי
פעילות ענפה של מחול במרכז הקהילתי ,המועצה אישרה תב"ר ,אך
נדרש תוספת להחלפת הפרקט והתקנת תקרה אקוסטית.
הצעת החלטה לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד.

 .2עדכון תב"ר מס'  1411תכנון וביצוע מערכת ניקוז לרחובות העצמאות והאורן
תב"ר קיים
תקבולים:
קרן ה .ניקוז
סה"כ
תשלומים:
תכנון ופיקוח
עב' קבלניות
סה"כ

₪ 300,000
₪ 300,000
₪ 300,000
₪ 300,000

תב"ר לאישור
₪ 3,100,000
₪ 3,100,000
₪ 300,000
₪ 2,800,000
₪ 3,100,000

ערן אליאס

מה הבטחת שלא יהיו הצפות למרות ההשקעה.

אבי הררי

כידוע מידי חורף יש הצפות שמסבות נזקים ועוגמת נפש רבה,
אנחנו צריכים לפעול להסרת המפגע באופן יסודי.

לאחר בדיקה התקשרו עם משרד מהמנכ"לים בתחום הניקוז.
ערן אליאס

אני מבקש לשאול את מהנדסת המועצה מה מידת הביטחון שלא יהיו
הצפות למרות ההשקעה הכספית הגדולה ?

אינה .85% -
הצעת החלטה לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד.
.3אישור הגדלת תב"ר  1355ביצוע הסדרי תנועה הנוטע המתמיד השרון
אנחנו לקראת התחלת העבודות ברחוב בני בנימין ,התשתיות ישנות מאוד,
אבי הררי
על מנת שלא נצטרך לפתוח את הכביש בגין נזקי צנרת ותשתיות  ,נדרש לבצע
איתור התשתית ובמידת הצורך תאגיד המים יבצע את החלפת הצנרת,
נדרש כאמור הגדלת התבר ב₪ 20.000 -
הצעת החלטה לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד.
.4אישור להרשאה לגב' יוכי עושרי לפתיחת משתמש לצפיה באינטרנט בנק מספר 8321
מתנהל בבנק הפועלים.
הצעת החלטה לאשר את ההרשאה לגב' יוכי עושרי.
הצבעה פה אחד.
אלי גטר

אבי הררי

מזכיר המועצה

ראש המועצה

