
Zápis č.1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 6. 1. 2007 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek 
4) Navržení s schválení nové povodňové komise k 1. 1. 2007 
5) Výzva na Dvůr Lnáře ke sjednání nápravy skrze odstranění odpadu a vyjádření k 
havarijnímu stavu budovy bývalé kachňárny. 
 
6) Diskuse 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 2) 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Čadek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, p. Kapr a p. Čadek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 3) 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu v obci Tchořovice.Směrnice je přílohou tohoto zápisu. 
Návrh byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 4)  
Pan Končelík přednesl návrh na složení nové povodňové komise k 1. 1. 2007. 
Předseda povodňové komise:  Josef Končelík 
Místopředseda pov. komise:  Pavel Šeda 
Členové komise:    Jaroslav Čadek 
      Jaromír Keller 
      Jiří Říha 
      Jiří Necuda 
      Pavel Kapr 
      František Tetaur ml. 



Zapisovatelky:    Květuše Křenková 
      Eva Křivancová 
Návrh byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
K bodu 5) 
Na Dvůr Lnáře, spol. s r.o. bude odeslána výzva ke sjednání nápravy skrze odstranění 
odpadu z pozemku KN parc. č. 59/22 a pozemku KN parc. č. 65/1 v k. ú. obce 
Tchořovice, dále obec žádá o vyjádření k havarijnímu stavu stavby umístěné na 
pozemku parc. č. st. 136, která byla dříve používána k chovu kachen, stavba je ve 
vlastnictví pana Ing. Ivana Vaníčka, jenž byl již dne 7.4.2006 písemně požádán o 
odstranění této stavby, neboť obec zde chtěla vybudovat dětské hřiště a do dnešního 
dne nedostala žádné od pana Vaníčka žádně vyjádření. 
 
 
K bodu 6) 
- poplatky za komunální odpad v roce 2007 zůstavají stejné ja ko v roce 2006, 
podrobnosti vyvěšeny na vývěsce před OÚ.  
 
- upozornění od občanů skrze rozbité osvětlení v části obce Draha, budou objednány 
nové kryty na osvětlení a poté bude provedena oprava. 
 
- místní vodovod zůstává i nadále ve zkušebním provozu a to až do 30.6.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Pavel Kapr 
    
    Jaroslav Čadek  
 
 
 
 
 
 
 
   Pavel Šeda    Josef Končelík 
   místostarosta    starosta 

 


