Zápis č. 19/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 29. 10. 2009
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
František Hájek
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr
Pavel Šeda
Jiří Říha

Omluvení členové:

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Koupě pozemku 1057/9
3) Odpověď paní Klainové na dopis ze dne 10.8.2009
4) Nabídka firmy E-on na snížení dodávky elektřiny do veřejného osvětlení
5) Rozhodnutí povolení uzavírky a objížďky
6) Plnění rozpočtu obce k 30.9.2009
7) Návrh rozpočtového opatření č.3/2009
8) Návrh rozpočtu na rok 2010
9) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2013
10) Sobík – nahlášení akcí
11) Schválení vlastního podílu obce (30%) na GIS.
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Hájek.
Návrh byl schválen 7 hlasy.
K bodu 2)
Usnesením č. 15 ze dne 7. 8. 2009 byl schválen úplatný převod pozemku 1057/9
z Pozemkového fondu Písek na obec Tchořovice za cenu dle znaleckého posudku.
Tento posudek společně s návrhem smlouvy o převodu byl doručen na OÚ dne 26. 10.
2009 a cena daného pozemku činí 3.630,- Kč. K uzavření smlouvy se dostaví starosta
obce pan Josef Končelík dle žádosti dne 25. 11. 2009.
K bodu 3)
Zastupitelstvo projednalo návrh odpovědi paní Klainové na její dopis ze dne 10. 8. 2009,
ve kterém se projednává oplocení pozemku paní Marty Štrossové. Zastupitelstvo se
shodlo jednomyslně, že stavba plotu probíhá dle plánu a řádného povolení MěÚ Blatná
odboru výstavby.
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K bodu 4)
Firma E-on zaslala na OÚ nabídku snížení dodávky elektřina pro veřejné osvětlení na
rok 2011. Cena pro obce by měla být o 20% nižší, než v letošním roce.
K bodu 5)
Městský úřad Blatná odbor dopravy vydal rozhodnutí povolení uzavírky a objížďky
v úseku Blatná – Vrbno – Kadov. Jedná se o opravu silnice III/02019, objížďka bude
vedena přes obec Tchořovice dle přiložené mapky.
K bodu 6)
Zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu k 30. 9. 2009, který předložil finanční poradce.
Plnění rozpočtu probíhá dle schválení rozpočtu i rozpočtových změn.
K bodu 7)
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2009, který předložil finanční
poradce. Zastupitelstvo neshledalo žádné výhrady k tomuto opatření.
K bodu 8)
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010, který předložil finanční poradce.
Zastupitelé žádají o vysvětlení některých položek rozpočtu, a proto bude konečný návrh
schválen na příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu 9)
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2013. Plánované
příjmy a výdaje budou stejně jako u návrhu rozpočtu projednány na příštím zasedání
zastupitelstva.
K bodu 10)
Do časopisu SOB bude nahlášena „mikulášská“ pro děti, která se bude konat dne 5. 12.
2009 v sále místního pohostinství od 14 hod.
K bodu 11)
Svazek obcí Blatenska získal v letošním roce finanční dotaci na projekt „Grafický
informační systém“, známy též jako místní informační systém (MISYS). Dílčí částka na
správní území naší obce činí 11.805,-Kč. Zastupitelstvo projednalo zaplacení vlastního
podílu (30%) na grafický informační systém, který činí 3.541,50Kč. Částka bude po
výzvě zaplacena Svazku obcí Blatenska.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha
František Hájek

Josef Končelík
starosta obce
Příloha : mapka vedení objížďky
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