Zápis č. 6/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 6. 5. 2007
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Pavel Kapr
Jiří Říha
Tereza Ptáčníková

Omluvení členové zastupitelstva:

František Hájek

Program:
1) Úvod, schválení programu.
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
3) Prodej malého obecního traktoru.
4) Kontrola přípojek k místnímu vodovodu.
5) Schválení zavěrečného účtu obce za rok 2006.
6) Finanční prostředky na dostavbu 8 B.J.
7) Schválení vodovodních přípojek.
8) Letiště.
9) Změna v odměnách zastupitelů.

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 2)
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Čadek
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Říha a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 3)
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo prodat malý obecní traktor, který obec již nepoužívá.
Pan Kapr doporučí zájemce.
K bodu 4)
Do 30. 6. 2007 proběhne kontrola přípojek k místnímu vodovodu.Obecní zastupitelstvo
žádá občany o nahlášení všech vodovodních přípojekna OÚ Tchořovice.
K bodu 5)
Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 a zprávu o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 se závěrem bez výhrad. Oba dokumenty
byly vyvěšeny dne 3. 4. 2007 a sejmuty dne 30. 4. 2007 na vývěsce před OÚ
Tchořovice.

Závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2006 schvaluje
zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 6)
Obecní zastupitelstvo se stále snaží zajistit finanční prostředky na dokončení 8 B.J. v
budově obecního úřadu. Obecní zastupitelstvo čeká na dokončení návrhů od finančních
institucí, kterým byl návrh zadán, poté rozhodne která nabídka bude pro obec
nejvýhodnější.
K bodu 7)
Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení vodovodních přípojek k místnímu vodovodu u
domů č. p. 49 a č. p. 3.
Připojení schválilo zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 8)
Ministerstvo obrany ČR zaslalo návrh darovací smlouvy na letiště, po jednání se
zastupitelstvem obce Kadov bude návrh smlouvy podepsán a letiště bude ve vlastnictví
obcí Tchořovice a Kadov.
Návrh darovací smlouvy schválilo zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr o pronájmu letiště.
Záměr o pronájmu letiště zastupitelstvo schválilo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 9)
Dle nové vyhlášky ministerstva financí proběhne změna v odměnách zastupitelů a to
takto:
František Hájek
800,- Kč
Jaroslav Čadek
380,- Kč
Jiří Říha
380,- Kč
Pavel Kapr
380,- Kč
Tereza Ptáčníková
beze změn
Josef Končelík
beze změn
Pavel Šeda
beze změn
Změnu schvaluje zastupitelstvo dle vyhlášky 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Říha
Jaroslav Čadek

Josef Končelík

starosta obce

