
Zápis č. 15/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 7. 8. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Jaroslav Čadek 
      František Hájek     
     Tereza Ptáčníková   
      Pavel Kapr 
      Jiří Říha 
    
 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Rozpočtové opratření č.2/2009 
3) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
4) Převody pozemků parc.č. 1057/9 a parc.č.1057/10 
5) Povolení vjezdu na plochu letiště - pan Viktora, Trabant sraz 
6) Odpověď na stížnost paní Klainové. 
7) Úpravna pitné vody 
 
K bodu 1) 
Zasedání zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a 
přednesl návrh programu zasedání. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Kapr a pan František Hájek. 
 
K bodu 2) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu ke schválení Rozpočtové opatření č.2/2009, 
zastupitelstvo toto opatření projednalo a neshledalo žádné výhrady. 
 
K bodu 3) 
Dne 15.7.2009 byl na obec zaslán plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, který 
vypracovala firma Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Plán je zpracován dle platných 
právních předpisů. Zastupitelstvo nemá výhrady k tomuto plánu.  
 
K bodu 4) 
Obec Tchořovice bude opětovně podávat žádosti na převody pozemků parc.č. 1057/9 a 
parc.č. 1057/10 od Pozemkového fondu Písek. Pozemek parc.č. 1057/9 bude převeden 
úplatně a pozemek 1057/10 bude převeden bezúplatně. 
Usnesením ze dne 7.7.2008 byl pověřen k jednání a rozhodování o těchto pozemcích 
pan Josef Končelík - starosta obce. 
 
K bodu 5) 
Dne 14.7.2009 byla na OÚ Kadov zaslána žádost od pana Stanislava Viktory o možnost 
použití letištní plochy a sousedící asfaltové silnice v k.ú. Pole na akci "Trabant sraz ve 
Vrbně", který se bude konat dne 29.8.2009. Zastupitelstvo obce povoluje bez výhrad 



konání této akce. 
 
K bodu 6) 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh odpovědi paní Klainové ve věci stížnosti na prodej 
a oplocení pozemku u objektu č.p. 59, který je ve vlastnictví paní Marty Štrossové. 
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a odpověď bude odeslána paní Klainové. 
 
K bodu 7) 
Zastupitelstvo projednalo neustálé technické problémy s úpravnou pitné vody ve 
Tchořovicích. Pořizovatel technologie bude informován a požádán o vyřešení. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr 
 
   František Hájek 
 
 
         Josef Končelík 
          
         starosta obce  
 
 


