
Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 16. 8. 2011 od 19 hodin.

Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla,  E. V. Končelík, Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P.
Šeda

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu 

Schůzi  zahájila  starostka  obce  Mgr.  Eva  Křivancová  v 19.00 hod.  Konstatovala,  že  je  přítomno 7  členů ZO a
zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Dále informovala, že zápis z 14. zasedání ZO
byl řádně ověřen a vyvěšen na úřední desce. Nikdo k němu nevznesl námitek.  Předsedající seznámila přítomné
s návrhem programu zasedání ZO, který byl vyvěšen na úřední desce dle zákona a obsahovala ho též pozvánka, jež
obdrželi všichni zastupitelé dne 9. srpna (Příloha č. 2).  Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M. Bolina a P. Šeda

Navržený program:

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Výběr zhotovitele oprav chodníků a místních komunikací – dotace POV 2011
3. Smlouva na dodávku pitné vody
4. Informace starostky
5. Diskuze

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis ze 14. zasedání ZO, schvaluje program 15. zasedání a volí
ověřovateli zápisu Michaela Bolinu a Pavla Šedu.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 69/2011 bylo schváleno

2. Výběr zhotovitele oprav chodníků a místních komunikací – dotace POV 2011

Místostarosta obce Michael Bolina oslovil 3 firmy se žádostí o vypracování nabídky na zhotovení zakázky. Jedná se
o firmy:

 Služby-mechanizace zemní práce, Radek Šimsa, Bezdědovice, celková částka bez DPH  294.245,-Kč
 Strabag a.s., celková částka bez DPH 352.621,-Kč
 Znakon, a.s., Sousedovice, celková částka bez DPH 266.431,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem oprav chodníků a překopů v komunikaci firmu Znakon, a.s.,
Sousedovice 44, IČ 26018055.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 70/2011 bylo schváleno
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3. Smlouva na dodávku pitné vody

Starostka obce předložila návrh Smlouvy na dodávku pitné vody a přílohy č. 1 (Obchodní podmínky pro dodávku
vody z veřejného vodovodu). Návrh této smlouvy byl doručen zastupitelům, aby se k němu mohli následně
vyjádřit. Smlouvy se všemi  odběrateli budou uzavírány na OÚ v úředních hodinách nebo mimořádných termínech
uveřejněných na úřední desce a internetových stránkách obce www.tchorovice.cz spolu se zněním smlouvy a
obchodních podmínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na dodávku pitné vody a přílohu č. 1 (Obchodní podmínky pro dodávku
vody z veřejného vodovodu) a pověřuje starostku obce uzavřením smluv s odběrateli.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 71/2011 bylo schváleno

4. Informace starostky

a) Oprava čističky u OÚ – bude provedena příští týden firmou ASIO s.r.o., Jiříkovice

b) Revize plynových kotlů – postupně budou provedeny revize plynových kotlů v bytech čp. 77

c) Velkoobjemový odpad – předběžný termín říjen 2011

5. Diskuze

Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod

Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: M. Bolina

        P. Šeda

Vyvěšeno:  25. 8. 2011
Sejmuto:     12. 9. 2011    
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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