
Zápis č. 14/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 10. 7. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Jaroslav Čadek 
      František Hájek     
     Tereza Ptáčníková   
      Pavel Kapr 
      Jiří Říha 
 
Hosté:     Karel Kotrc     
 
 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navrţení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Tlaková kanalizace 
3) Prodej pozemků parc.č. 59/64 a parc.č.1057/11  
4) Vodoprávní řízení - p. Michal Zeman 
5) Odměny osobám, které se zúčastnily odklízení následků povodní v Šenově 
6) Ţádost manţelů Kinčekových o koupi pozemku - bývalá úvozová cesta od Kinčeků 
k Taitlům 
7) Plnění rozpočtu k 30. 6. 2009 
 
K bodu 1) 
Zasedání zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a 
přednesl návrh programu zasedání. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Pavel Kapr a pan František Hájek. 
 
K bodu 2) 
Pan Šeda seznámil zúčastněné s výsledkem výběrového řízení na akci "Tlaková 
kanalizace a ČOV Tchořovice". Výběrové řízení vyhrála firma STAVMONTA,spol. s r.o., 
Inţenýrské a vodohospodářské stavby, Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň v nabídkové  ceně 
23.020115,- Kč, firma byla zastupitelstvem vybrána jako případný zhotovitel akce 
"Tlaková kanalizace a ČOV Tchořovice". Popřípadným následným jednáním s firmou 
STAVMONTA, spol. s r.o. byl pověřen pan Josef Končelík. 
Dále byla projednána realizace dané akce. Zastupitelstvo rozhodlo, ţe výstavba akce 
"Tlaková kanalizace a ČOV Tchořovice" nebude realizována. 
 
K bodu 3) 
Po 15-ti dnech od vyvěšení záměru prodat pozemky parc.č. 59/64 a parc.č. 1057/11 
zastupitelstvo obce projednalo prodej těchto pozemků. O pozemek parc. č. 59/64 
projevili zájem manţelé František a Ilona Tetatuerovi. Nabídková cena činí 50,-Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manţeli Tetauerovými po osobním jednání.  
O pozemek parc.č. 1057/11 projevil zájem pan Jiří Hejl, nabídková cena činí 50,-Kč/m2, 
kupní smlouva bude uzavřena po osobním jednání s panem Hejlem. 



  
K bodu 4) 
MěÚ Blatná odbor ţivotního prostředí zaslal Obci Tchořovice dne 7. 7. 2009 oznámení o 
zahájení vodoprávního řízení "ČOV a kanalizační řad pro rodinný dům v k.ú. Tchořovice. 
Jedná se o výstavbu ČOV typu TOPAS 5 na pozemku p.č. st. 104 podle KN a 
kanalizačního řadu na pozemcích p.č. st. 104, p.č. 1115, 2557, 2036, 2606 podle KN v 
k.ú. Tchořovice. Zastupitelstvo obce nemá námitky proti tomuto vodoprávnímu řízení. 
 
K bodu 5) 
Pan Končelík navrhl odměnit osoby, které se účastnily odklízení následků povodní v 
obci Šenov u Nového Jičína ve dnech 1. - 6. 7. 2007. Oměny navrhl pan Končelík takto:  
řidiči   1.500,- Kč 
ostatní zúčatnění 1.000,- Kč 
Zastupitelstvo obce nemá námitky proti odmění těchto osob. 
 
K bodu 6) 
Paní Jitka Kinčeková osobně donesla na zasedání zastupitelstva ţádost manţelů 
Kinčekových o koupi pozemku - bývalá cesta od Kinčeků k Taitlům, zbývající cesta k 
silnici do bývalého JZD. V ţádosti uvádí nabídkovou cenu 5,- Kč/m2. Paní Kinčeková si 
v ţádosti stěţuje na špatný stav tohoto pozemku a na to, ţe obec se o tento pozemek 
nestará. Zastupitelstvo obce nemá v úmyslu v současné době tento pozemek prodávat a 
co se týče navrţené ceny, je mnohem niţší, neţ jsou ceny v místě obvyklé. 
 
K bodu 7) 
Zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu k 30. 6. 2009, který předloţil finanční poradce. 
Plnění rozpočtu probíhá dle schválení rozpočtu i rozpočtových změn.  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr 
 
   František Hájek 
 
 
         Josef Končelík 
          
         starosta obce  
 
 


