
Zápis č. 16/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 2. 11. 2008 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Jaroslav Čadek 
      Tereza Ptáčníková 
      Pavel Kapr 
      František Hájek 
       
Omluvení členové zastupitelstva: Jiří Říha 
  

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Letiště 
3) Záměr o převodu pozemků na obec Kadov 
4) Schválení rozpočtového opatření č. 3 a rozpočt. výhledu na rok 2010-2011 
5) Schválení vnitřní směrnice - pracovní cesty 
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. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Kapr a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 2) 
Po prezentaci firem, které měli zájem o pronájem letištní plochy ve Tchořovicích za 
účelem provozování fotovoltaické elektrárny , rozhodlo zastupitelstvo ve prospěch firmy 
SOLVO, s.r.o., zastoupenou panem Pavlem Svobodou. Uvedená firma měla pro obec 
připravenou nejvýhodnější nabídku, s firmou bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o pronájmu letištní plochy. 
Zastupitelstvo schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s panem 
Pavlem Svobodou o pronájmu letištní plochy za účelem výstavby fotovoltaické 
elektrárny 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 3) 
Zastupitelstvo projednalo záměr o bezúplatný převodu pozemků na obec Kadov 
parc.č.p. 608/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79.447 m2 
parc.č.p.624/1 , ostatní plocha, manipulační plocha,o výměře 2.540 m2 
parc.č.p. 624/2, ostatní plocha, silnice,o výměře 2.834 m2 
parc.č.p. 624/3, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 378 m2 
parc.č.p. 624/4, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 198 m2 
parc.č.p. 691/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8.650 m2 
parc.č.p. 692/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12.648 m2 
parc.č.p. 1439/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 225 m2 
 



Spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 nemovitostí: 
parc.č.p. 608/8, ostatní plocha, silnice, o výměře 107 m2 
parc.č.p. 608/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 194 m2 
Zastupitelstvo schvaluje záměr o pronájmu pozemků 6 hlasy, nikdo se nezdržel 
hlasování, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 4) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.3/2008, 
zastupitelstvo návrh projednalo bez výhrad, dále předložil fin. poradce návrh 
rozpočtového výhledu na rok 2010-2011. 
Zasupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008 a návrh rozpočtového 
výhledu na rok 2010-2011 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen 
nepřítomen. 
 
K bodu 5) 
Zastupitelstvo projednalo Vnitřní směrnici: pracovní cesty, která upravuje poskytování 
cestovních náhrad zaměstnancům a zastupitelům obce Tchořovice v souladu s § 42, § 
151 - § 189 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní směrnici - pracovní cesty 6 hlasy, nikdo se 
nezržel hlasování, jeden člen nepřítomen. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Hájek 
    
   Pavel Kapr 
      
         Josef Končelík 
                    starosta obce    
     
 


