Zápis č. 11/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 6. 10. 2007
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
František Hájek

Pavel Kapr
Omluvení členové zastupitelstva:

Jiří Říha

Program:
1) Úvod, schválení programu.
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
3) Návrh na zavedení komise pro kontrolu provozu letiště.
4) Prodej pozemku panu J. Drnkovi.
5) Oprava kapliček v k.ú. Tchořovice.
6) Hydroprojekt.
7) Výzva Ligy starostů na výstavbu radarové základny v ČR.
8) Příprava obecního traktoru na zimní období.
9) Diskuse skrze využití plochy letiště s panem A. Rybičkou.
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 2)
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Hájek a pan Čadek.
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Hájek a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 3)
Pan Končelík podal návrh na zavedení komise pro kontrolu provozu letiště, tento návrh
bude předložen zastupitelstvu obce Kadov a poté bude zvolen další postup.Komise by
měla být tvořena jak zástupci obce Tchřovice, tak zástupci obce Kadov.
Návrh byl schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 4)
Pan Jiří Drnek podal žádost na odkoupení obecního pozemku o výměře 18 m3.
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 6 hlasy, jeden člen nepřítomen.
K bodu 5)
Na obnovu čtyř kapliček v k.ú. Tchořovice byla odeslána žádost na Fond obnovy
kulturního dědictví: "záchrana drobných památek místního významu" ve výši 30.600,-

Kč. Žádost odeslána 3.10.2007.
K bodu 6)
V rámci hydroprojektu bude pokračovat výstavba opěrných zdí na Dolejším rybníku.
K bodu 7)
Na výzvu Ligy starostů pro výstavbu radarové základny na území ČR se starosta výjádřil
proti výstavbě této základny.
K bodu 8)
Pan Kapr podal připomínku skrze přípravu obecního traktoru na zimní období, pan
Čadek podal zprávu o dobrém stavu traktoru.
K bodu 9)
Pan Rybička společně s panem Končelíkem navštívil sluneční elektrárnu v obci
Bušanovice, na zasedání zastupitelstva přednesl zastupitelům všechny zjištěné
informace a plocha letiště by se zdála jako ideální pro vybudování sluneční elektrárny, v
současné době jde pouze o nápad, který by se ale dal v budoucnu realizovat.

Ověřovatelé zápisu:

František Hájek
Jaroslav Čadek

Josef Končelík
starosta obce

