
Zápis č. 13/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 16. 11. 2007 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Prodloužení výstavby 8 BJ. 
4) Návrh rozpočtu na rok 2008. 
5) Příslib opravy cest v k. ú. Tchořovice. 
6) Zvolení inventurizační komise. 
7) Žádost PČR o pronájem vedlejší cesty na letišti.  
8) Zvolení komise pro rozhodování s financemi. 
9) Žádost o odkoupení pozemku č. 59/22 p. Fr. Tetauer ml. 
10) Audit 
11) Prodej pozemku pí. Štrosové. 
12) Vánoční balíčky pro občany nad 70 let. 
13) Dokumentace k hydroprojektu. 
14) Žádost od MěÚ Blatná na pronájem cesty. 
15) Ostatní 
 16) Žádost o poskytnutí finančních prostředků z POV. 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 2) 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Hájek a pan Čadek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Hájek a pan Čadek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 3)  
Výstavba 8 bytových jednotek byla prodloužena do konce listopadu 2008. 
 
K bodu 4) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu pro rok 2008.Kopie rozpočtu 
bude vyvěšena k náhlénutí občanům na vývěsce u OÚ.  
Návrh rozpočtu zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 



 
K bodu 5) 
Firma Kaiser přislíbila opravu cesty vedoucí od rybníka Kadov k rybníku Hadí. 
 
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 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 7) 
Policie ČR požádala o pronájem vedlejší cesty u letiště v měsících 3 - 6/2008, pronájem 
chce využít pro výcvik policistů na motocyklech. 
 
K bodu 8) 
Pan Končelík přednesl návrh na zvolení komise pro rozhodování s finančními prostředky 
do výše 100.000,- Kč, zastupitelstvo navrhlo jako členy pana Končelíka, pana Šedu a 
pana Čadka. 
S finančními prostředky do 50. 000,- Kč je oprávněn rozhodovat pan Končelík. 
Návrh byl schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 9) 
Pan František Tetauer ml. podal žádost na odkoupení pozemku č. 59/22, odhadová 
cena je cca 50,- Kč/m2, po upřesnění od geodetického výměru bude pozemek prodán. 
Prodej pozemku schvaluje zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 10) 
Kontrola hospodaření obce proběhla bez připomínek, kontrolu provedl FÚ Blatná v 
měsíci říjnu 2007. 
 
K bodu 11) 
Paní Štrosová č.p. 59 podala návrh na odkoupení pozemku č. .69  
Prodej pozemků byl schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 12) 
Zastupitelstvo projednalo návrh nadělování vánočních balíčků občanům starších 70 let. 
Návrh byls schválen 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 13) 
Pan Šorna dodal dokumentaci k hydroprojektu, jedná se o výstavbu opěrných zdí kolem 
Dolejšího rybníka. 
Dokumentace byla projednána a schválena 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 14) 
MěÚ Blatná žádá o pronájem lesní cesty od rybníka Radov až do k.ú. Blatná,pozemek č. 
1547 na dobu 6 let za účelem dlouhodobých úprav na tomto pozemku. 



Zastupitelstvo schvaluje pronájem 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 15) 
- poplatky za odvoz odpadu a za pejsky zůstávájí stejné jako v loňském roce 
- Správa a údržba silnic byla sjednána jako náhradní řešení při poruchách obecního 
traktoru v zimním období  
- dne 8. 12. 2007 bude od 14,00 hod v místním pohostinství Mikulášská besídka pro děti 
- dne 19. 11. 2007 proběhne na OÚ schůzka se zástupci obce Kadov o dalším 
hospodaření s letištní plochou  
 
K bodu 16) 
Obec žádá o poskytnutí finančních prostředků z POV za účelem úpravy prostranství 
kolem objektů č.p. 77 (budova Obecního úřadu). 
Žádost schválena zastupitelstvem 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  František Hájek 
    
    Jaroslav Čadek 
 
 
 
 
          
         Josef Končelík  
      
                    starosta obce    
     
 


