Zápis č. 15/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 29. 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) Přidělení 8BJ
3) Letiště
4) Odstřel kormoránů na rybnících v k.ú. Tchořovice
5) Zakoupení zdravotní brašny
6) Podání dokumentace žádosti o financování skrze kanalizaci a ČOV
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 Čadek.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Kapr a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Zastupitelstvo rozhodlo o konečném přidělení obecních bytů v budově OÚ, zájemci byli
obesláni a bude s nimi zahájeno řízení o přidělení bytů.
Zastupitelstvo schválilo přidělení bytů 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 3)
Po projedenání nabídek od zájemců o pronájem letištní plochy, byly zastupitelstvem
vybrány 3 firmy, jejichž nabídky byly pro obec nejvýhodnější. Další jednání se zájemci
proběhne 2. listopadu 2008 na OÚ.
K bodu 4)
Obec obdržela od Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví oznámení o výjimce na povolení zaplašovacího odstřelu lovících
jedinců kormorána velkého na rybnících v katastru obce Tchořovice, v nájmu žadatele
Dvůr Lnáře, spol. s r.o..Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, že nebude zasahovat ani
bránit tomuto záměru.
K bodu 5)
Zastupitelstvo projednalo zakoupení zdravotní brašny v hodnotě 3.500,-Kč, která bude

uložena na OÚ.
K bodu 6)
Zastupitelstvo projednalo dokumentaci, rozpočet a plány na kanalizaci a ČOV, žádost o
financování bude zaslána na Státní zemědělský investiční fond do ČB.
Zastupitelstvo schvaluje dokumentaci i žádost o financování 7 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čadek
Pavel Kapr
Josef Končelík
starosta obce

