
Zápis č. 18/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 21. 12. 2008 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Kolaudace 8 BJ, schválení směrnice pro nájem bytů 
3) Letiště 
4) Schválení rozpočtu na rok 2009 
5) Schválení rozpočtového opatření č.4/2008 
6) Zvolení a schválení inventurizační komise. 
7) Kácení křovin u Dolejšího rybníku 
8) Oprava chodníků u místní prodejny     
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 4 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Čadek. 
Návrh byl schválen 2 hlasy, pan Kapr a pan Čadek se zdrželi hlasování. 
K bodu 2) 
Výstavba 8 BJ je připravena ke kolaudaci, v lednu 2009 dokončí stavební firma podlahy 
v bytech, zastupitelstvo dále projednalo směrnici pro nájem bytů. 
Směrnici pro nájem bytů schvaluje zastupitelstvo 4 hlasy, 3 členové nepřítomni. 
K bodu 3) 
Řízení ve věci pronájmu letištní plochy za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny s 
panem Svobodou probíhá dle plánu. 
 
K bodu 4) 
Po 15-ti dnech od vyvěšení rozpočtu pro rok 2009 na místní vývěsce nebyly podány od 
občanů žádně připomínky a proto zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2009 ve výši 
dle přílohy. 
Rozpočet pro rok 2009 byl schválen 4 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, 3 
členové nepřítomni. 
 
K bodu 5) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.4/2008, 
zatupitelstvo návrh projednalo a schválilo bez výhrad. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008 zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy, nikdo se 
nezdržel hlasování, 3 členové nepřítomni. 



 
K bodu 6) 
Zastupitelstvo zvolilo inventurizační komisi a to takto: 
předseda inventurizační komise Jaroslav Čadek 
členové inventurizační komise Tereza Ptáčníková 
     František Hájek 
Inventurizační komisi schvaluje zastupitelstvo 4 hlasy, nikdo se nezdržel 
hlasování, 3 členové nepřítomni. 
 
K bodu 7) 
Dvůr Lnáře oznámil obecnímu úřadu kácení křovin v chráněném pásmu u Dolejšího 
rybníka. 
 
K bodu 8) 
Opravu chodníků u místní prodejny provede Ředitelství silnic a dálnic. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čadek 
    
   Pavel Kapr 
      
 
 
         Josef Končelík 
                    starosta obce    
     
 


