
Zápis č. 10/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 15. 5. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Kapr, František Hájek   
     Tereza Ptáčníková, Jaroslav Čadek 
Omluvení členové:    Pavel Šeda, Jiří Říha    
Hosté:     Mgr. Jiří Kohlíček 
      Ing. Jaromír Nejdlý (ENGADA Europe,a.s.) 

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Tlaková kanalizace, ČOV 
3) Letiště 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 5 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 3 hlasy, pan Kapr a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
K bodu 2) 
Na zasedání zastupitelstva přišli občané, kteří vlastní domácí čističky odpadních vod, 
kteří nesouhlasí s vybudováním centrální ČOV a tlakové kanalizace v obci. Hlavním 
důvodem proti zbudování tlakové kanalizace a ČOV je její finančně náročný provoz. 
Občané, kteří se dostavili si myslí, že pokud by obec pořídíla ke každému domu domácí 
čističku, vyšel by celý projekt levněji jak pro obec, tak pro občany. 
Z těchto důvodů zastupitelstvo rozhodlo, že uspořádá Veřejnou obecní schůzi, na kterou 
se pokusí přizvat odborníky v oboru vodohospodářství a také projektanata tlakové 
kanalizace. Schůze se bude konat ve čtvrtek 21. května v 19,00 hod v sále místního 
pohostinství. 
Dále zastupitelstvo určilo zpracovatele dokumentace pro tlakovou kanalizaci  ČOV a 
schválilo komisi pro výběrové řízení dle přílohy zápisu. 
K bodu 3) 
Pan Kohlíček předložil zastupitelstvu upravený návrh smlouvy o smlouvě budoucí a 
návrh nájemní smlouvy. Pan Ing. Nejedlý - zástupce firmy ENGADA Europe, a.s. 
společně s členy zastupitelstva a právním zástupcem projednal návrhy těchto smluv. 
Pan Nejedlý také informoval zastupitelstvo o průběhu jednání s distribučními 
společnostmi (E-on, Čez). V polovině června se uskuteční jednání, na kterém budou 
přítomni obě strany smluvního vztahu (obec Tchořovice, ENGADA Europe, a.s.) a 
právní zástupci obou smluvních stran. Na tomto jednání by také měla být podepsána 
smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu  letiště. 
. 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr 
    
   František Hájek    Josef Končelík 
                    starosta obce  
   


