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 מועצה מקומית קדומים

 חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון
  

  ד"בס
  ג"כסלו תשע' א

15/11/12  
  2608 -מ .י

              
  128/' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס

  2012 בנובמבר 14,  ג"ט מרחשון תשע"כרביעי מיום 
  : נוכחים

  ראש המועצה - חננאל דורני
  סגן ראש המועצה -  און-קובי בר

  חבר – יאיר מרדכי
  חברה - טובית רוזנצוויג

   חבר  - אריה אדליס
  חברה – ה אליאששר

  
  :נעדרים

  חבר –רחמים יעקב 
  חבר  - אלון פרבשטיין

  חברה –כבי אשר 
  

 יםאישור פרוטוקול .1

 .10/10/12מיום  7/12אישור פרוטוקול מליאה : הצעה

  .אושר פה אחד: החלטה

  

 ד"הקצאת חח .2

  .2013ד לשנת "אישור המליאה להקצאת חח: הצעת החלטה

מהתקציב הרגיל בערבות ושעבוד  5%בגובה של  2013ד לשנת "אישור המועצה למסגרות חח

  :הכנסותיה של המועצה כדלהלן

  סכום מבוקש  שם הבנק

  250,000  מזרחי טפחות

  100,000  אוצר החייל

  970,000  איגוד

  

מתקציב המועצה וכי כל האישורים על פי  10%ובלבד שסך האשראי של כל הערבויות לא יעלו על 

  .הנוסח בטופסי הבנקים

  אושר פה אחד :הצבעה

 

 פתיחת חשבונות בנק .3

בבנק דקסיה ישראל , ן עזר יעודי למענק מפעל הפיס לחינוך-אישור פתיחת ח: הצעת החלטה .א

  ".בני חיל"לצורך בניית ישיבת , מ"בע
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  .ן זה המועצה והקבלן הזוכה-נמחים בח

  .אושר פה אחד: הצבעה

  

לכל  2014-ו 2013מ בשנים "עלאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל ב :הצעת החלטה .ב

יפתח חשבון בנק נפרד בבנק , יובהר כי לכל פרויקט כאמור. פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס

 .דקסיה

  .אושר פה אחד: הצבעה

 

 2013צו ארנונה  .4

 2.3%-לאשר העלאת תעריפי הארנונה ב, בישיבה הקודמת 2013בהמשך להחלטה לאישור צו ארנונה 

לבטל את תעריף , "מקורות"' בהתאם לפשרה שהושגה עם חב, כמו כן. הפניםכפי שהנחה וקבע משרד 

) 340נכס קוד (הבריכה תחויב בתעריף מתקני אספקת מים ). 345קוד נכס (הארנונה המיוחד להר חמד 

  .כיום, ₪ 52.17במקום , ר לשנה"למ₪  110.41בסך 

  .אושר פה אחד: החלטה

 

 רים"אישור תב .5

  .ב"רים לפני הנספח המצ"גירה ביטול ועדכון תבס,לאשר פתיחה: הצעת החלטה

  .אושר פה אחד: הצבעה

  

 ערבות למשרד הבטחון .6

  .755ר "י תב"עפ, ט על חוזה רכש והתקנת תאורות היצף סביב הישוב"חתמנו עם משהב

למשך שנה ערבות בדק ר "לפקעעלינו להעמיד , על מנת לקבל את כספי ההשקעה: הצעת החלטה

  .₪ 9,339מ בגובה החוזה בסך "יה ישראל בעמבנק דקס

  .אושר פה אחד :הצבעה

 

  2011דוחות כספיים  לשנת  .7

  .ר ועדת ביקורת של המועצה מסר שאין לועדה הערות מיוחדות על הדוחות"יו

  .המליאה קיימה דיון על הדוחות הכספיים של המועצה

  

 מזכיר למועצה -בחירת גזבר .8

מועמדים שעברו ראיון  20-יחיאל נבחר מתוך כ. ת תהליך המכרזמציג את מר יחיאל לייטר וא: חננאל

  ומתוכם , שלושה מתוכם עברו ראיון נוסף, מועמדים נשלחו לבדיקה חיצונית 5. מקדים וועדת בחינה
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ועדת הבחינה ממליצה למליאה לאשר את בחירתו של יחיאל  לתפקיד גזבר . נבחר יחיאל לייטר

  .ומזכיר המועצה

  .החל ממועד כניסתו לתפקיד, לרבות זכויות החתימה על פי דין, אחדאושר פה : הצבעה

 

 מורשי חתימה .9

גזבר המועצה -המועצה מאשרת פה אחד את זכויות החתימה של ראש המועצה חננאל דורני ומזכיר

ובכלל זה חשבונות  ,חתימת שניהם .על פי הוראות הדין) קום ברק טוביבמ(הנכנס יחיאל לייטר 

   .בצירוף חותמת המועצה תחייב את המועצה, הבנק של המועצה

 

 שכר והיקף משרה  .10

והיקף  100%שהיקף משרתו של יחיאל לייטר בתפקידי גזבר ומזכיר יהיה ד המועצה מאשרת פה אח

  .חוזה הבכירים יועבר לאישורו של משרד הפנים. משכר בכירים 80%שכרו יעמוד על 
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  דורני חננאל : מאשר     


