Zápis č. 14/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 3. 10. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluvení členové zastupitelstva:

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

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Výstavba 8 BJ.
3) Letiště
4) Akce "Opěrné zdi na rybníce Dolejší"
5) Žádost paní Hořavové o proplacení nájmu za pozemky na letišti.
6) Opětovná žádost od firmy Railreklam - billboard
7) Projednání předpisu o dávkování hnojiv do rybníků.
8) Aktualizace projektu na kanalizaci.
9) Projednání žádostí o byty v 8 BJ
10) Změna pojistek na budovy ve vlastnictví obce
11) Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v obci.
12) Stížnost na špatné vytápění a úklid sálu v místním pohostinství.
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.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Hájek.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Kapr a pan Hájek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Výstavba 8 BJ pokračuje dle stavebního plánu.
K bodu 3)
Dne 10.10.2008 proběhne na obecním úřadu na žádost Jihočeského kraje jednání se
zájemci o pronájem letiště za účelem výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny. V
současné době má obec 7 zájemců o tento pronájem.
K bodu 4)
Podle zákona proběhlo dne 20.9.2008 výběrové řízení na nejvhodnějšího zhotovitele
stavby "Opěrné zdi na rybníce Dolejší". Komisí byla vybrána firma Václav Matějovič, se
sídlem Kolinec 280, 341 42 Kolinec. Začátek výstavby je plánován na 1.11.2008.
Zastupitelstvo schvaluje rozhodutí komise 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 5)
Na obec přišla žádost od paní Milady Hořavové na proplácení nájmu za pozemky v k.ú.
Kadov v užívání obce Tchořovice. Paní Hořavová měla smlouvu s Ministerstvem obrany
a po převodu letiště na obec Tchořovice měla obec tuto smlouvu obnovit. Žádost bude
projednána se zástupci obce Kadov.

K bodu 6)
Na obec přišla opětovná žádost o umístění stavby pro reklamu resp. reklamního
zařízení vedle železniční zastávky od firmy Railreklam ze dne 23. 9. 2008. Obecní
zastupitelstvo zaslalo firmě Railreklam rozhodnutí, že nesouhlasí s umístěním tohoto
reklamního zařízení v k.ú. Tchořovice.
K bodu 7)
Obec obdržela od Jihočeského kraje předpis o správném dávkování hnojiv do rybníků v
katastru obce Tchořovice, zastupitelstvo rozhodlo, že bude majitele rybníků informovat o
tomto předpisu.
K bodu 8)
Zastupitelstvo zadalo panu Ing. Petr Bednarčíkovi akrualizaci projektu ke kanalizaci.
Stávající projektová dokumentace není vyhovující.
K bodu 9)
Zastupitelstvo projednalo žádosti o přidělení bytů v obci Tchořovice, žadatelé o byty
budou písemně informováni o přidělení bytu v obci.
K bodu 10)
Zatupitelstvo projednalo aktualizaci pojistných smluv na budovy ve vlastnictví obce
Tchořovice. Pan Šeda předložil zastupitelstvu návrhy smluv od České pojišťovny.
Zatupitelstvo schvaluje návrhy pojistných smluv 7 hlasy, nikdo se nezdžel
hlasování.
K bodu 11)
Pan Šorna zpracoval projektovou stavební dokumentací na rekonstrukci chodníků v obci
Tchořovice. Výstavba bude financována z dotací.
K bodu 12)
Zastupitelstvo projednalo stížnost na špatné vytápění a úklid sálu v místním
pohostinství. Sál využívají především ženy na cvičení. Zástupce obce bude informovat
nájemce, aby tento nedostatek odstranil.
Ověřovatelé zápisu: František Hájek
Pavel Kapr

Josef Končelík
starosta obce

