Zápis č. 3/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 6. 4. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
František Hájek

Jiří Říha
Omluvení členové zastupitelstva:

Pavel Kapr
0

Program:
1) Úvod, schválení programu.
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
3) Schválení rozpočtového opatření č.1/2008 ze dne 1.4.2008.
4) Projednání půjčky na dostavbu 8 BJ v budově OÚ.
5) Příslib grantu na obnovu křížků v k.ú. Tchořovice.
6) Nabídka firmy REMA na umístění sběrného boxu na drobná vyřazená elektrozařízení.
7) Žádost o příspěvek od Svazu tělesně postižených.
8) Pan Michael Bolina předal zastupitelstvu oznámení o vyvrtání studny.
9) Zájem o pronájem letištní plochy.
10) Dodatečné značení na letištní ploše.
11) Žádost pana Pavla Kapra o výjimku na užívání cesty (Hajany - Tchořovice)pro
automobil nad 3,5 tuny.
12) Přípomínka pana Pavla Kapra skrze špatný stav přístupové komunikace od bytovek
k Dolejšímu rybníku.
13) Ostatní

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 2)
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Hájek.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování.

K bodu 3)
Finanční poradce předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2008
ze dne 1. 4. 2008.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2008 7 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování.
K bodu 4)
Obecnímu úřadu byla nabídnuta půjčka od České spořitelny ve výši cca
4.000 000,Kč na dostavbu 8 BJ v budově OÚ, další postup a následné schválení proběhne na
dalším zasedání zastupitelstva.
K bodu 5)
Po podání žádosti o grant na Fond obnovy kulturního dědictví v Praze, které proběhlo v
loňském roce, byla obec odvolána na Fond obnovy kulturního dědictví v Českých
Budějovicích.
K bodu 6)
Firma REMA System, a.s. nabídla obci umístění sběrného boxu na drobná vyřazená
elektrozařízení a baterie (mobilní telefony, rychlovarné konvice, holící strojky a další).
Sběrný box je určen k vnitřnímu umístění. Box bude tedy v nejbližší době umístěn do
prostor OÚ a občané ho mohou plně využívat.
Umístění sběrného boxu schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování.

K bodu 7)
Svaz tělesně postižených, organizace Blatná žádá o finanční příspěvek.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 300,- Kč 7 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování.
K bodu 8)
Pan Michael Bolina předal obecnímu zastupitelstvu oznámení o vyvrtání studny na
parcele č. 59/46.
K bodu 9)
Dne 7. 4. 2008 proběhne jednání se zájemci o pronájem letištní plochy, podnikatelské
záměry budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva.

K bodu 10)
V následujících dnech proběhne úprava značení na letištní ploše.
K bodu 11)
Pan Pavel Kapr žádá o přidělení výjimky na užívání cesty pro automobil nad 3,5 tuny.
Jedná se užívání cesty Hajany - Tchořovice, kde platí zákaz vjezdu vozidel na 3,5 tuny.
Žádost bude vyřízena po zjištění skutečností.
K bodu 12)
Pan Pavel Kapr opětovně žádá o opravu příjezdové komunikace od bytovek k Dolejšímu
rybníku. Úprava komunikace proběhne dle plánu a dle finančních prostředků obce.

K bodu 13)
- místní jednotka SDH provede vyčistění odpadních stok na letištní ploše a následně
připevní rošty na těchto odpadních stokách, aby nedocházelo k dalšímu ztrácení roštů
- dle finančních prostředků obce proběhne rozšíření třídění odpadu, obec by zakoupila
kontejnery na papír a kartonové krabice (mléko, džusy)
- proběhlo sázení stromků na cestě Hajany - Tchořovice, sázení provedli mladí hasiči
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha
František Hájek

Josef Končelík
starosta obce

