Zápis č. 3/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 6. 2. 2009
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluvení členové:

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

Program:
1) Úvod, schválení programu, navrţení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Únik vody
3) Návštěva pana Libora Houště skrze pořádání Tuning show.
4) Stíţnost paní Vokurkové č.p. 10
5) Ţádost paní Milady Hořavové o proplacení nájemného za pozemky.
6) Povolení pořádání veřejné akce na letišní ploše.
7) Umístění králíkárny pana Františka Hájka.
8) Letiště - smlouva o smlouvě budoucí
9) Ostaní
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Kapr a pan Hájek.
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Kapr a pan Hájek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Ve dnech 24. 1.2009 - 27. 1.2009 byl zjištěn velký únik vody z místní vodárny o
celkovém objemu 140 m3, šetřením bylo zjištěno, ţe byly prasklé přívodní kohouty v č.p.
49 a u č.p. 73. Po majitelých daných nemovitostí bude ţádána náhrada škody.
K bodu 3)
Pan Libor Houšť poţádal o pořádání Tuning show v termínu 12. - 13. 6 2009. Prozatím
nemůţe obecní zastupitelstvo v této věci rozhodnout, neboť není zcela jednoznačné,kdy
bude podepsána smlouva skrze pronájem letištní plochy s panem Svobodou.
K bodu 4)
Dne 30.1.2009 byla doručena na OÚ ve Tchořovicích stíţnost paní Dany Vokurkové
č.p.10, která si společně s manţelem panem Václavem Vokurkou stěţuje na volně
pobíhající drůbeţ. Tato drůbeţ (husy paní Říšské,slepice rodiny Sulků a Dolejšů) působí
manţelům Vokurkovým škodu na zasetém obilí na pozemku č. 42/6. Manţelé Vokurkovi
se zkoušeli s dotyčnými domluvit, ale nebylo jim vyhověno. Proto ţádájí o písemné
vyrozumění v této věci. Dotyční majitelé drůbeţe budou následně písemně obesláni.

K bodu 5)
Na 1. zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 23.1.2009 byla projednána ţádost
paní Milady Hořavové, která ţádala o proplacení nájemného za pozemky v uţívání obce
Tchořovice v k.ú. Pole a k.ú. Kadov. Na tomto zasedání se uvaţovalo o sepsání nové
smlouvy o pronájmu pozemků. V současné době probíhá v k.ú. Pole a k.ú. Kadov
"Pozemková úprava a směna pozemků",a proto není moţné s paní Hořavovou uzevřít
novou smlouvu o pronájmu. Po projednání zastupitelstvo rozhodlo takto:
Paní Miladě Hořavové bude proplacen nájemné za období 1.4. 2008 - 31.3.2009. Další
platby budou závislé na tom, kdy bude dokončena "Pozemková úprava a směna
pozemků" v k.ú. Pole a k.ú. Kadov.
Zastupitelstvo schvaluje návrh 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen
nepřítomen.
K bodu 6)
Na OÚ byla podána ţádost od pana Štěpánka o pořádání veřejné akce na letišní ploše
dne 30.5.2009. Jedná se o závody motocyklů. Cena dohodnuta na 10.000,- Kč/den.
Pořádání akce schváleno zastupitelstvem 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování,
jeden člen nepřítomen.
K bodu 7)
Pan František Hájek se ke dni 1.2.2009 nastěhoval do nového bytu v č.p. 77, ústně
poţádal, aby králíkárna, která nyní stojí na pozemku u místního pohostinství, mohla
zůstat umístěna i nadále na tomto pozemku. Pan Hájek se zavazuje, ţe odklidí skládku
hnoje, která je rovněţ na pozemku u místního pohostinství a zároveň se zavazuje, ţe
bude hnůj pravidelně odváţet.
K bodu 8)
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o provozování fotovoltaické
elektrárny, která bude následně podepsána s panem Pavlem Svobodou.
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o provozování fotovoltaické elektrárny byl
schvaluje zastupitelstvo 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen
nepřítomen.
K bodu 9)
- u OÚ budou umístěny poštovní doručovací schránky pro nájemce domu č.p.77
- na dveřích u budovy č.p.77 bude nainstalováno otevírání dveří, které můţou nájemci
obecního domu č.p. 77 ovládat domácími telefony.
- opěrné zdi budou dokončeny do konce května 2009
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr
František Hájek

Josef Končelík
starosta obce

