Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 13. 7. 2012 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, V. Končelík, J. Křivanec, P. Šeda
Omluveni : I. Machovcová

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová. Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO – z dnešního zasedání
je omluvena členka ZO I. Machovcová, zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1).
Informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce a obdrželi ji
všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty. (Pozvánka – příloha č. 2). Dále předsedající
informovala, že zápis z 25. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M. Bolina a M. Cihla.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Vyúčtování vody, vodovod
3. Kronika 2011
4. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
5. Areál bývalého letiště - akce
6. Informace starostky, různé
7.Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje program 25. zasedání a volí ověřovateli zápisu M. Bolinu
a M. Cihlu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 28/2012 bylo schváleno

2.Vyúčtování vody, vodovod
Starostka seznámila zastupitele s náklady na výrobu pitné vody z obecního vodovodu (příloha č. 3) a s celkovým
vyúčtováním všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2011 (příloha č. 4).
Zároveň informovala zastupitele o vyhledání poruchy na obecním vodovodu v červnu 2012. Vzhledem k tomu, že
nebylo možné upřesnit místo úniku vody vlastními silami, musela místo poruchy dohledat firma Čevak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s předloženým vyúčtováním nákladů na výrobu pitné vody
z obecního vodovodu za rok 2011 a s celkovým vyúčtováním všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
pro vodné za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 29/2012 bylo schváleno
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3. Kronika 2011
Kronikář obce pan Ing. Karel Krejčí předal starostce kroniku obce Tchořovice za rok 2011. Zastupitelé se seznámili
s obsahem zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s obsahem zápisu do kroniky obce za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 30/2012 bylo schváleno

4. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
Z důvodu změn týkajících se zakázek malého rozsahu po 1. 4. 2012 navrhla starostka schválit upravenou směrnici
pro zadávání zakázek malého rozsahu (příloha č. 5).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 31/2012 bylo schváleno

5.Areál bývalého letiště - akce
14. 7. 2012 Sraz a sprinty mustangů – pořadatel J. Orna, Mustang Riders club
21. 7. 2012 Mezinárodní mistrovství ČR dragsterů – pořadatel Y. Kneblová, Knebl Drag Promotion
3. – 5. 8. 2012 Hudební festival Rockstone Bohemia – pořadatel ALFA bussines group k.s.
Starostka informovala zastupitele, že v současnosti nemá do pořadatelů aktuální informace týkající se festivalu
Rockstone Bohemia. Na úterý 17.7. je domluvená schůzka s pořadateli. Poté bude starostka informovat
zastupitele a občany obce.
Tomket s.r.o. – ve smyslu nájemní smlouvy zrušila firma některé rezervované termíny, zároveň požádala o
uzavření dodatku ke smlouvě – prominutí platby za pozdně zrušený termín
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání:
I. Souhlasí s konáním akce Sraz a sprinty mustangů
II. Souhlasí s konáním akce Mezinárodní mistrovství ČR dragsterů a doporučuje starostce obce
uzavření smlouvy o nájmu pozemku letištní plochy.
III. Bere na vědomí informace ohledně hudebního festivalu Rockstone Bohemia.
IV. Bere na vědomí informaci o zrušení termínu firmy Tomket s.r.o. a doporučuje starostce uzavření
dodatku č.2 k nájemní smlouvě dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 32/2012 bylo schváleno
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6. Informace starostky
-hasičská zbrojnice – nainstalován zabezpečovací systém za cenu 14 192 Kč
-SOB – možnost čerpání dotace z Programu obnovy venkova (obecní studny – vodohospodářské projednání,
mobiliář obce, propagace obce)
-kaple Sv. Václava – od července do září budou probíhat stavební úpravy
-loutkové divadlo – pohádka O nezbedných kůzlátkách - 26. 8. 2012 od 10:30 hod v místním pohostinství

7.Diskuze

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod
Starostka: Mgr. E. Křivancová v.r.

Ověřovatelé zápisu: M. Bolina v.r.

M. Cihla v.r.

Vyvěšeno: 23. 7. 2012
Sejmuto: 7. 8. 2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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