
Zápis č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 23. 1. 2009 

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

 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) a) rozdělení bytů, schválení nájemců 
     b) schválení výše nájemného 
3) Výstavba přístavku pro kulturní využití na pozemku parc.č.7/1 
4) Zřízení pracoviště Czech POINT na OÚ 
5) Placení nájmu pí Hořavové 
6) Inventurizaci k 8 BJ  
7) Pověření kontrolního a finančního výboru úkoly dle § 119 zákona 128/2000 Sb.     
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 Říha a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
K bodu 2) 
ADa) rozdělení bytů 
byt č.1 1.patro hlavní budova vpravo výměra 59,91 m2 - paní Komanová  
byt č.2 1.patro hlavní budova vlevo výměra 68,82 m2 - paní Kaftanová 
byt č.3 mezipatro hlavní budova vpravo výměra 44,07 m2 - pan Keller 
byt č.4 mezipatro hlavní budova vlevo výměra 47,88 m2 - paní Ladmanová 
byt č.5 podkroví hlavní budova vpravo výměra 59,39 m2 - paní Mužíková 
byt č.6 podkroví hlavní budova vlevo výměra 59,90 m2 - paní Čadková 
byt č.7 přístavba samostatný vchod vlevo výměra 53,20 m2 - paní Končelíková 
byt č.8 přístavba samostatný vchod vpravo výměra 40,91 m2 - pan Hájek 
Rozdělení bytů bylo schváleno dle podaných žádostí a dle sociální potřebnosti 
žadatelů,rozhodnutí zastupitelstva se řídí nařízením vlády ČR č. 146/2003 Sb., 
zastupitelstvo schvaluje rozdělení bytů 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden 
člen nepřítomen. 
ADb) 
Dle zjištěných skutečností je výše nájemného pro období 1.2.2009 - 31.1.2010 
stanovena na 41,- Kč/m2, výše nájemného se může měnit s podpisem roční nájemní 
smlouvy dle změn budoucí legislativy. 
Zastupitelstvo schvaluje výši nájemného na období 1. 2. 2009 - 31. 1. 2010 ve výši 
41,-Kč/m2 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen. 



  
K bodu 3) 
V měsíci sprnu 2008 uzavřela společnost Dvůr Lnáře s obcí Tchořovice dohodu o 
užívání pozemků parc.č. 7/1, trvalý travní porost v k.ú. Tchořovice, na tomto pozemku 
se rozhodla obec vystavět dřevěný otevřený přístřešek pro kulturní využití občanů obce. 
Dne 13. ledna 2009 obdržela obec Tchořovice vyjádření ke stavbě od MěÚ Blatná - 
odbor životního prostředí, ve kterém uvádí, že souhlasí s popsaným záměrem. 
Výstavbu dřevěného otevřeného přístřešku pro kulturní využití na pozemku 
parc.č.7/1 schvaluje zastupitelstvo 6 hlasy, nikdo se nezdžel hlasování, jeden člen 
nepřítomen. 
K bodu 4) 
Obci byla zaslána nabídka od pana Karla Kotrce na vytvoření pracoviště Czech POINT, 
nabídky zahrnují potřebnou výpočetní techniku pro vybavení pracoviště dle technické 
specifikace poskytovatele dotace (MV ČR). Dotace bude poskytnuta ve výši 85%, obec 
doplatí 15% z vlastních zdrojů. Z nabídek dodavatelů byla vybrána nabídka Pana Karla 
Kotrce. 
Zastupitelstvo schvaluje vytvoření pracoviště Czech POINT 6 hlasy, nikdo       
se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen. 
K bodu 5) 
V měsíci 9/2008 obdržela obec žádost od paní Milady Hořavové, která chtěla proplatit 
nájemné za pozemky v k.ú. Kadov ve vlastnictví obce Tchořovice, nájemní smlouvu 
měla paní Hořavová uzavřenou s Ministerstvem obrany ČR, po sepsání nové nájemní 
smlouvy mezi paní Hořavovou a obcí Tchořovice bude nájemné placeno dle této 
smlouvy. 
K bodu 6) 
Složení inventurizační komise: 
předseda inventurizační komise Jaroslav Čadek 
členové inventurizační komise Tereza Ptáčníková 
     František Hájek 
Inventurizační komise provede inventurizaci majetku v 8 BJ ke dni 31.1.2009. 
Inventurizačních podklady budou použity k předávacím protokolům k 8 BJ. 
K bodu 7) 
Zastupitelstvo pověřuje kontrolní a finanční výbor kontrolou dle §119 zákona 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších přepisů. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha 
    
   František Hájek 
      
 
 
         Josef Končelík 
                starosta obce     
    
 


