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0577/0578 –פרוטוקול  
 

 20.11.19: ישיבה מיום

 

  אלי גולן.5אבנר קדם . 4 ברק דוד.3 רמי דב. 2 לדאני שלום.1: נוכחים

 .אורי בכרך. 2 ח כרמלה חגג"רו. 1: אורחים

 

 .            נוהל קיום אירועים במועדון.  7              . 2020אישור תקציב . 1 :סדר יום

 .גן שעשועים- תיקון דמות קפיץ. 8.                            גנן תנובות. 2             

 .  שני פיינגנבוים-ת"שכר מדבי.  9.                         עסקי רוכלות. 3             

 .שיפוץ מקלטים. 10           .2018אישור דוח כספי . 4             

 .רחוב הכרמל- עצי פיקוס . 11.   ת"אזוה-הצעת ראש המועצה. 5             

 .                             רפורמת גזם. 6             

 :דיונים והחלטות
 

  .ח" אש690- 2020ועד מקומי מאשר תקציב שנתי  . 1

 .בעקבות עזיבתו של הגנן דניאל זכות, הוחלט על חיפוש גנן שכיר חדש. 2

 .נתקבלה סקירה ממר אורי בכרך בעניין עסקי רוכלות במושב תנובות. 3

 .2018ח כספי לשנת "כרמלה חגג לגבי דו-ח"ניתנה סקירה מאת רו. 4

 ועד אשר לא    , י לחייב את האגודה החקלאית בדמי שימוש אחורה.מ.עקב החלטת מ. 5

 ר ועד מקומי  "ראש המועצה פנה בבקשה ליו. ת"י את קידום אזוה.מ.    יוסדר העניין מקדם מ

 בישיבה   .ת"    להשתתף במימון חלקי בחלק מזכויות שמופיעות למושב מכספי אזוה

 ועד מקומי מקבל החלטה, ר ועד אגודה סירב"יו. ר הועד לראש המועצה"    שהתקיימה ביו יו

 .לאחר דיון בנושא הגזם הוחלט להוציא מזכר לתושבים בעניין הגזם. 6

 :י התעריפים הבאים"הוחלט על קיום אירועים במועדון המזכירות עפ. 7

  ₪ 1,000- תושב חוץ ₪ 500-  תושב המקום20:00עד השעה     - 

  ₪ 2,000- תושב חוץ ₪ 1,000-  תושב המקום23:00עד השעה     - 

 .והתחייבות לניקיון המקום ₪ 5,000ס "בתנאי קבלת ציק עירבון ע      

 ד מתקני משחק להתקנת דמות קפיץ בגן שעשועים .הוחלט לקבל הצעת מחיר של חברת א.8

 . מ"מע+ ₪ 1,250   מרכזי בסך 

 .ת שני פינגבוים כנגד חשבונית"למדבי ₪ 400הוחלט הענקת . 9

  ₪ 40,599ס "הוחלט על קבלת הצעת מחיר של הקבלן שמעון פרץ לשיפוץ מקלטים ע. 10

 .      השיפוץ במימון מועצה אזורית לב השרון

 בחירת הקבלן , מ"כולל מע ₪ 4,500הוחלט על כריתת עצי פיקוס ברחוב הכרמל בסך . 11

 .      באחריות ברק דוד

 

                                                                                                         בכבוד רב

                                                                                                   ועד מקומי תנובות


