פרוטוקול ישיבה מס' 3 \ 410
המועצה המקומית בסמת טבעון התכנסה ביום שלישי  .00.40.40בשעה  40:..בערב בחדר הישיבות בבנין
המועצה המקומית בסמת טבעון 0
נוכחים :
מר מוניר זבידאת יו"ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
מר יוסף זבידאת – חבר
מר אמיר חילף – חבר
מר פואד חילף – חבר
מר אחמד רחיבי – חבר
מר טאהא סעדי – חבר
עטייה זבידאת – גזבר המועצה
נעדרים :
מוחמד יאסין
עבד אלעזיז סעדי  -ללא סיבות
על סדר היום :
ראש המועצה הציע להוסיף לסדר יום :
 04אישור יועץ משפטי למועצה
 02אשור תקציב והסכם ההבראה לאחר אשור משרד הפנים
 03אשור הפקעת כביש בערב זבידאת גוש  4.001חלקה 00
חברי המועצה אשרו לדיון את הסיפים המוצעים
החבר אחמד רחיבי – ביקש שיהיה חבר בועדת הבקורת – בכדי לעבוד למען הכפר 0
ובכן אשרו חברי המועצה בפה אחד ועדת הביקורת החדשה המורכבת מ –
 )4עבד אלעזיז סעדי – יו"ר
 )2פואד חילף – חבר
 )3אחמד רחיבי – חבר
על סדר היום :
 .1אישור תביר"ים
משרד הפנים :
א 0ת0ב0ר שיפוץ ברחוב אלזיתון בסךף של ₪ 3.0...
ב 0ת0ב0ר תכנון  ,מדידות  ,תאורה בסך של ₪ 41.0...
ג 0ת0ב0ר 0נקיון פסולת גוישית  400... ,ש"ל
ד 0שיקום מערכת ניקוז בסך של ₪ 00...
ה 0ת0ב0ר 0קירות תומכים ₪ 10...
ו 0ת0ב0ר 0קירות תומכים  2..0... 0רזרבת שר
ז 0ת0ב0ר 0מהועדה המקומית לתכנון ובניה בסך של  ₪ 200...קרן לעבודות פיתוח ,מתוכם 0.0...
רכישת רכב לעובדי המועצה – (גינון ונקיון )
ח 0ת0ב0ר  - ₪ 20041ממשרד איכות הסביבה לפעולות תרבותיות לשמירה על הסביבה 0
ט 0ת0ב0ר 0ממשרד השיכון לשכונות ותיקות בסך של  1..0...ש

החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד סעיף זה 0

 .2הלוואה לזמן קצר
משרד הפנים  ,אשר למועצה הלוואה בסך של  30.0אלף  - ₪מתוכם סך של  400..אלף  ₪מבנק דקסיה
במסגרת הסכם ההבראה 0
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד – הלואה בסך  ₪ 400..לזמן ארוך  0מתוך הסכם ההבראה 0

 .3מנוי נציג בועדה מחוזית
חברי המועצה אשרו פה אחד מועמדותו של ראש המועצה כנציג בועדה מחוזית 0
 .0המלצת ועדת המכרזים בישיבה מס' (. )11410
ועדת המכרזים בישיבתה מס'  412.40מיום  0121.40המליצה לבטל מכרז מס'
( ) 3312.43גני ילדים זבידאת ומכרז מס' ( ) 2012.43אולם ספורט חואלד
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד המלצת ועדת המכרזים 0
 .5הפקעת כביש בערב  ,זבידאת גטש  14001חלקה 0
החלטה  :מכיוון שמדובר בקרקע פרטית  ,משותפת חברי המועצה נמנעים מלאשר את ההפקעה –
ומבקשים שתהיה הסכמה בין כל הצדדים אחרי כן יאשרו 0
 .1אשור תקציב והסכם ההבראה בהתאם לאשור מ .פנים .
חברי המועצה מאשרים את השנויים בתקציב והסכם ההבראה בהתאם לאשור מ 0פנים 0
חבר המועצה אחמד רחיבי – נמנע

 .0מנוי יועץ משפטי פנימי
ראש המועצה מציע עו"ד פיראס סעדי למשרת יועץ משפטי פנימי למועצה 0
החלטה :
חברי המועצה אשרו פה אחד את עו"ד פיראס סעדי יועץ משפטי פנימי למועצה  0והתקציב של היועץ
המשפטי לא יעלה על  3.0...ש כולל שירות משרד עו"ד לפידות 0
הישיבה ננעלה בשעה  13:34בערב.
___________________
יו"ר המועצה

_______________________
מזכירת המועצה

