Zápis č. 20/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 14. 11. 2009
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
František Hájek
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr
Pavel Šeda
Jiří Říha (po omluvě se dostavil později)

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Konečné uzavření akce „tlaková kanalizace a ČOV Tchořovice“
3) Výběrové řízení na nabyvatele pozemků k č.p. 24 (pan Janota)
4) Převod na účelový fond
5) Datové schránky, Czech POINT
6) Návrh rozpočtu na rok 2010 a výhledového rozpočtu na období 2011 - 2013
7) POV
8) Obecní traktor
9) Obecní cesty
10) Prodloužení uzavírky Blatná – Vrbno -Kadov

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 Kapr a pan Hájek.
Návrh byl schválen 7 hlasy.
K bodu 2)
Po znovu projednání veškerých možností skrze výstavbu tlakové kanalizace v naší obci,
došlo zastupitelstvo k závěru, že nijak nebude měnit rozhodnutí usnesení ze dne 10. 7.
2009. Z tohoto vyplývá, že akce „Tlaková kanalizace a ČOV Tchořovice“ nebude
realizována.
K bodu 3)
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových zaslal na obec podklady pro výběrové
řízení na nabyvatele pozemků a nemovitostí po panu Janotovy. Všechny podklady jsou
vyvěšeny na úřední desce pro informaci občanů či popř. nabyvatele do 26. 11. 2009.
K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo převod finanční částky na účelový fond obce, který je zřízen
pro účely splácení úvěru od firmy KVINT.
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K bodu 5)
Obec je od 1. 11. 2009 povinna využívat Informační systém datových schránek, který je
prozatím určen pro komunikaci mezi orgány veřejné moci, zároveň byl na obci spuštěn
projekt Czech Point, který umožňuje vydávání výpisů z Katastru nemovitostí,
Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů atd. Občané mohou využívat těchto služeb na OÚ
v dopoledních hodinách nebo popř. dle jejich potřeby po tel. domluvě na čísle
777218215 nebo 383495166.
K bodu 6)
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010, který předložil finanční poradce.
Po 15-ti dnech od vyvěšení bude rozpočet schválen.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2013. Plánované
příjmy a výdaje budou společně s rozpočtem na rok 2010 vyvěšeny na úřední desce po
dobu 15 dnů a následně schváleny na dalším zasedání zastupitelstva dne 4. 12. 2009.
K bodu 7)
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova (POV),
opatření 1, dotační titul 4: Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, cyklistických a pěších stezek. Obec by žádala o dotaci
na výstavbu chodníků v dolní části obce. Dokumentace bude ještě jednou
zkonzultována s projektantem a o dalším postupu se rozhodne dne 4. 12. 2009 na
dalším řádném zasedání zastupitelstva.
K bodu 8)
Obecní traktor byl ve špatném technickém stavu, a proto byl odvezen do servisu, kde
budou provedeny potřebné opravy.
K bodu 9)
Po dohodě v zastupitelstvu proběhla oprava místních komunikací za pomoci občanů,
provedené práce budou vyúčtovány na příštím řádném zasedání zastupitelstva dne 4.
12. 2009.
K bodu 10)
MěÚ Blatná – odbor dopravy zaslal oznámení o prodloužení termínu uzavírky Blatná –
Vrbno – Kadov do 20. 11. 2009.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr
František Hájek

Josef Končelík
starosta obce
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