Zápis č. 9/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 27. 6. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluvení členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr
Jiří Říha
František Hájek
0

Program:
1) Úvod, navržení a schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Účast na dražbě zemědělských pozemků - schválení návrhu kupní smlouvy
3) Obecně závazná vyhláška - konečné schválení
4) Schválení fakturace Inženýrské rozvojové společnosti Plzeň.
5) Zhotovení pamětního kamene v dolní části obce
6) Fotografie do kalendáře SOB na rok 2009.
7) Předložení zápisu ze schůze komise pro nakládání s letištěm.
8) Stížnost občanů č.p. 99
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 navržení pan Kapr a pan Čadek.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Kapr a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Pan Kapr a pan Končelík se zúčastnili dražby zemědělských pozemků Pozemkového
fondu Písek, pokoušeli se získat do majetku obce Tchořovice pozemky parc.č. KN 2120.
KN 2141, KN 2420, KN 2421, KN 2427, které byly obci nabídnuty. Dle návrhu kupní
smlouvy č.1012680834 obec odkupuje pozemky parc.č. 2120 v ceně 28 920,- Kč, 2141
v ceně 12 000,- Kč, 2421 v ceně 5 570,- Kč.
Zastupitelsvo po projednání schvaluje návrh kupní smlouvy 7 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování.
K bodu 3)
Po 15 - ti dnech od vyvěšení, kdy nebyly podány žádné připomínky od občanů ani jiných
osob se zastupitelstvo rozhodlo schválit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
Tchořovice, která je platná od 1.7.2008.
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
obce, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 4)
Pan Končelík předložil ke schválení fakturaci, jedná se o finanční zajištění výběrového
řízení na úvěrový zdroj, který zpracovala Inženýrský rozvojová společnost Plzeň, faktura
ze dne 28.5.2008, číslo faktury 08/2008, činí 83.300Kč, částka bude uhrazena ve dvou
splátkách.
Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury č. 08/2008 za finanční zajištění
výběrového řízení na úvěrový zdroj 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 5)
Pan Ivan Taitl zhotovil na žádost obce pamětní kamen na památku škod při povodních v
srpnu 2002.
K bodu 6)
SOB zažádalo o fotografie, které chce obec zařadit do kalendáře na rok 2009. Po
zhotovení budou fotografie dodány na SOB.
K bodu 7)
Pan Šeda přednesl průběh zápisu ze zasedání Komise pro nakládání s letištěm. Kopie
zápisu je přílohou zápisu zastupitelstva ze dne 27.6.2008.
K bodu 8)
Na OÚ byla podána ústní stížnost občanů č.p. 99 na občany č.p. 98 skrze rozdělávání
ohně v blízkosti obytných domů za velmi větrného počasí, jedná se o pátek 27.6.2008,
kdy byly povětrnostní podmínky nepříznivé. Zastupitelstvo projednalo tuto stížnost a
občanům č.p. 98 bud zaslána písemná výzva.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Kapr
Jaroslav Čadek

Josef Končelík
starosta obce

