
Zápis č. 8/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 29. 4. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Pavel Kapr 
      František Hájek     
     Jiří Říha 
      Tereza Ptáčníková   
      Jaroslav Čadek 
Omluvení členové:    0 
 
Hosté:     Mgr. Jiří Kohlíček 
      Karel Kotrc 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Tlaková kanalizace, ČOV 
3) Letiště 
4) Spolupráce s firmou MBK Consulting,s.r.o. 
5) Státní okresní archiv - předání kronik 
6) Vypouštění kachen 
7) Zaměření pozemků na základě žádosti paní Vokurkové 
8) Pořízení geografického informačního systému 
9) Pořízení plánu obnovy financování vodovodu 
10) Schválení zřízení pracovního místa na OÚ 
11) Ostatní 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 2) 
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR na akci s názvem "Tlaková kanalizace a ČOV", zastupitelstvo tento návrh 
projednalo společně s právním a ekonomickým poradcem, kteří míní, že v dalších letech 
nebude možno tuto dotaci znovu obdržet, zastupitelstvo rozhodlo, že svolá Obecní 
schůzi, kde bude celá věc projednána s občany obce.  
 
K bodu 3) 
Právní zástupce obdržel návrh Smlouvy o smlouvě budocí a návrh Nájemní smlouvy o 
pronájmu letiště za účelem FV elektrárny od právního zástupce budoucího nájemce. 
Návrhy smluv budou prostudovány jak právním zástupcem, tak zastupitelstvem obce 
Tchořovice a případná úprava bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva. 
 



 
K bodu 4) 
Firma MBK Consulting, s.r.o. nabízela obci Tchořovice zpracování dokumentace k 
žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, jelikož již zpracování 
dokumentace proběhlo nebude s firmou uzavřena žádná smlouva o zpracování. 
Zastupitelstvo neschválilo podepsání smlouvy o zpracování dokumentace k 
žádosti o poskytnutí dotace z PRV ČR s firmou MBK Consulitng,s.r.o., 7 hlasů 
proti podepsání, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 5) 
Státní okresní archiv Strakonice žádá o předání kronik do Státního okresního archivu ve 
Strakonicích, zastupitelstvo odmítá vydání kronik. 
Zastupitelstvo nechvaluje předání kronik do Státního okresního archivu, 7 hlasů 
proti předání kronik, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 6) 
Myslivecký svaz žádá obec o vypuštění kachen na rybníky v k.ú. Tchořovice. 
Zatupitelstvo schvaluje vypuštění kachen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 7) 
Na základě nesrovnalostí v geodetickém plánu žádála paní Vokurková o přeměření 
pozemků v jejím vlastnictví a ve vlastnictví Stavebního bytové družstva Strakonice, 
zároveň se toto přeměření týká pozemků ve vlastnictví paní Kaprové,na katastrálním 
úřadě ve Strakonicích proběhlo jednání v této věci, nový geometrický plán zpracuje 
geometrický pracovník, kterého si dotčené strany najmou a zaplatí.   
 
K bodu 8) 
Zastupitelstvo projednalo návrh projektu "Geografický Informační Systém" od pana Ing. 
Josefa Hroudy, jedná se projekt, který je založen na dodávce dat od státních institucí a 
správců inženýrských sítí, což umožňuje dodávku digitálních dat zdarma. Součástí 
projektu jsou jak katastrální mapy, tak ortofotomapy, technické mapy a základní báze 
geografických dat. Pořizovací cena projektu činí cca 7.000,- Kč. Projekt bude pořízen 
dle finančních prostředků obce. 
Návrh projektu GIS a jeho pořízení schválilo zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se 
nezdržel hlasování. 
 
K bodu 9) 
Firma EKOMONITOR spol. s r.o. zaslala po osobní schůzce návrh "Plánu obnovy 
financování vodovodů a kanalizací". který se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plném znění zákona č. 76/2006 Sb., 
ze kterého vyplývá, že vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a 
realizovat plán obnovy vodovodu a kanalizací a to na dobu nejméně 10 let, obsah plánu 
financování stanoví prováděcí předpis, kterým je Vyhláška 515/2006 Sb. Po projednání 
tohoto návrhu zastupitelstvo rozhodlo, že firma EKOMONITOR, spol s r.o. zpracuje 
tetno projekt a bude s ní uzavřen dodatek ke smlouvě, která je v současné době 
uzavřena. 
Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku ke stávající smlouvě s firmou 



EKOMONITOR, spol s r.o., ve kterém bude zpracován projekt "Plánu obnovy 
financování vodovodu a kanalizací" 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 10) 
Zastupitelstvo projednalo zřízení pracovního místa na OÚ, jedná se o poloviční úvazek, 
což je 20 hodin týdně. Plat je stanoven ve 4. platové třídě, v platovém stupni 1, se 
základním platem dle platného číselníku, osobní ohodnocení přiznáno v procentuelní 
výši dle platného číselníku, na místo bude dosazena paní Tereza Ptáčníková, bytem 
Tchořovice 38. 
Zastupitelstvo schválilo zřízení pracovního místa a obsazení tohoto místa paní 
Terezou Ptáčníkovou, bytem Tchořovice 38, 388 01, Blatná 6 hlasy, paní 
Ptáčníková se zdržela hlasování. 
 
K bodu 11) 
- dne 22. května 2009 v 17,00 hod proběhne v sále místního pohostinství "Vítání 
občánků" 
- dne 6. května v 10,00 hod proběhne schůzka ve věci "Rozšíření železniční přejezdu" 
za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha 
    
   František Hájek 
 
 
      
         Josef Končelík 
                    starosta obce  
   
 


