
Zápis č. 9/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 7. 5. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Jaroslav Čadek 
      František Hájek     
     Jiří Říha 
      Tereza Ptáčníková   
      Pavel Kapr 
 
Omluvení členové:    Pavel Šeda 
 
Hosté:     Mgr. Kohlíček 
 
 
 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Letiště 
3) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2009 
4) Tlaková kanalizace a ČOV 
 
     
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) 
Mgr. Kohlíček předložil zastupitelstvu změny v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí a 
vlastní nájemní smlouvy, kterou obdržel od právních zástupců budoucího nájemce 
letištní plochy, zastupitelé se vyjádřili k uvedeným změnám a Mgr. Kohlíčk zpracuje 
protinávrh těchto smluv, který bude projednán a schválen zastupitelstvem na příštím 
zasedání. a poté bude předložen právním zástupcům budoucího nájemce. 
 
K bodu 3) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č.1/2009, 
zastupitelstvo rozpočtové opatření projednalo a schválilo bez výhrad. 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1/2009 6 hlasy, jeden člen 
nepřítomen, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
 



 
 
 
K bodu 4) 
Zastupitelstvo projednalo průběh "Veřejné schůze" na téma "Tlaková kanalizace a 
ČOV", která se konala dne 6. května 2009 v sále místního pohostinství. Obci byla 
nabídnuta dotace od Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) ve výši cca 27 
mil. Kč na vybudování 1. etapy tlakové kanalizace a ČOV. Názory obyvatel jsou odlišné, 
neboť náklady na udržování a provozování tlakové kanalizace jsou v celku náročné. V 1. 
etapě, na kterou má být poskytnuta dotace v letošním roce bude zbudován řad samotné 
kanalizace a čistička odpadních vod. V 2. etapě, která by měla proběhnout v příštím 
roce bude zpracován samostatný projekt, v kterém bude uvedeno, jak mají být připojeny 
jednotlivé obytné domy v obci. O přijetí dotace na 1. etapu tlakové kanalizace a ČOV 
zastupitelstvo rozhodne na příštím zasedání, které proběhne v pátek 15. května 2009 od 
17,00 hod.  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha 
    
   František Hájek 
      
 
 
         Josef Končelík 
                    starosta obce    
     
 


