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Zápis č. 21/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 5. 12. 2009 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navrţení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Ţádost nájemníků č.p. 77 o instalaci fotobuňky nad vstupní dveře 
3) Schválení geometrického plánu (věcné břemeno –odpadová stoka ČOV u č.p 117) 
4) Schválení rozpočtu na rok 2010 a výhledového rozpočtu na období 2011 - 2013 
5) Schválení inventarizační komise 
6) Ţádost paní Valtové o koupi pozemku parc. č. 1057/5 
7) Program obnovy venkova 
8) Obecní traktor 
9) Česká inspekce ţivotního prostředí – rozhodnutí o poplatku za odběr podz. vody 
10) Ţádost paní Moniky Jíňové o moţnost pastvy koně na části obecního pozemku. 
11) Úprava obecních cest – pan Čadek 
12) Vánoční balíčky 
13) Seznámení s VH Svazku obcí Blatenska  
14) Příspěvek na přáníčkové lampiony pro děti  
15) Zprávy a zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2009. 
16) Schválení zastupitele,který bude po dobu pořizování změny č.1 ÚP spolupracovat 
s pořizovatelem změny. 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Kapr a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 7 hlasy. 
 
K bodu 2) 
Nájemníci obytného domu č.p. 77 ţádali o umístění fotobuňky na venkovní osvětlení u 
vstupních dveří. Instalaci provede pan V. Končelík, pořizovací cena cca 1.000,-Kč. 
 
K bodu 3) 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo předloţený geometrický plán na odpadovou stoku 
ČOV u č.p. 117 manţelů Hajšmanových, stoka vyznačená v geom. plánu schválena jako 
věcné břemeno.   
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K bodu 4) 
Po 15-ti dnech od vyvěšení rozpočtu pro rok 2010 na místní vývěsce nebyly podány od 
občanů ţádně připomínky a proto zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2010 ve výši 
dle přílohy. 
Rozpočet pro rok 2010 byl schválen 6 hlasy pro. 1 člen proti. 
Výhledový rozpočet na rok 2011 – 2013 byl schválen 6 hlasy pro, 1 člen proti. 
 
K bodu 5) 
Zastupitelstvo zvolilo inventarizační komisi a to takto: 
předseda inventarizační komise Jaroslav Čadek 
členové inventarizační komise Tereza Ptáčníková 
     František Hájek 
 
K bodu 6) 
Paní Valtová zaţádala o koupi pozemku 1057/5. Zastupitelstvo projednalo prodej tohoto 
pozemku a rozhodlo, ţe pozemek 1057/5 obec prodávat nebude. 
 
K bodu 7) 
Zastupitelstvo projednalo podání dalších ţádostí o dotaci z Programu obnovy venkova, 
na zasedání zastupitelstva č. 19/2009 bylo projednáno podání ţádosti z POV na  
opatření 1, dotační titul 4: Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, 
chodníků, veřejného osvětlení, cyklistických a pěších stezek (ţivičný chodník od paní 
Křenkové ke krámu). Zastupitelstvo rozhodlo,ţe tento projekt nebude prozatím 
realizován a proto obec nebude podávat ţádost o dotaci z POV. Dále byl projednán 
návrh na pořízení projektu na chodník od krámu směrem na Blatnou (Čadek,Zíma,atd.). 
Další podrobnosti budou projednány na dalším řádném zasedání zastupitelstva.  
Dále bude provedena kontrola výhledu na podání dotací na další období. 
 
K bodu 8) 
Byla provedena oprava obecního traktoru (řízení,světla), cena opravy činila 3.000,- Kč. 
 
K bodu 9) 
Česká inspekce ţivotního prostředí zaslala na obec Rozhodnutí o stanovení zálohového 
poplatku za odběr podzemní vody pro rok 2010, voda je čerpána z vrtu TV-1 na p.č. 
59/1 a HV-3 na p.č. 2598. Souhrnná výše poplatku za odběr podzemní vody činí 
15.080,- Kč 
 
K bodu 10) 
Paní Monika Jíňová zaţádala o moţnost pastvy koně na  části pozemku u letiště. 
 
K bodu 11) 
Pan Čadek provede prořezání porostu u obecních cest, jedná se o cestu na pozemku 
parc.č. 2528 (od Křivanců k letišti) a cesty na pozemku parc.č. 2553 (na Hajany) 
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K bodu 12) 
Zastupitelstvo projednalo pořízení vánočních balíčků pro občany obce starších 70 let. 
Cena balíčku cca 350,-Kč.  
 
K bodu 13) 
Paní Ptáčníková se zúčastnila Valné hromady Svazku obcí Blatenska, která se konala 
dne 2. 12. 2009, seznámila zastupitele s hlavními body jednání: 
- schválení rozpočtu SOB na rok 2010 
- schválení rozpočtové změny č. 2/2009 
- pověření paní Tomanové ke schválení rozpočtové změny č. 3/2009 
- uzavření partnerské smlouvy SOB a Města Blatná za účelem provozu trţnice pro 
řemeslníky a soukromé zemědělce, tyto subjekty budou moci prodávat své produkty na 
daném místě. 
- vystoupení SOB z Euroregionu Šumava, spolupráce s Euroregionem nepřinesla 
slíbené 
- návrh spolupráce s Akademií ochrany přírody 
- SOB pořídí multilicenci na elektronickou spisovou sluţbu, která je pro obce povinná ze 
zákona od 1. 7. 2010. 
K bodu 14) 
Zastupitelstvo souhlasí s věnování příspěvku cca 1000,-Kč SDH na akci „vypouštění 
přáníčkových lampiónů, které se bude konat dne 23. 12. 2009 při příleţitosti zpívání 
koled u kašny. Finanční příspěvek bude pouţit na nákup daných lampiónů. 
 
K bodu 15) 
Kontrolní a finanční výbor předloţil zastupitelstvu zprávy a zápisy o plnění úkolů, kterými 
byl pověřen. Z prováděných kontrol nebyly zjištěny ţádné nedostatky.  
  
K bodu 16) 
Ing. Hana Roudnická připravila materiály (zprávu) o pořízení změny č.1 územního plánu 
obce Tchořovice. Dle zákona č. 183/2006 Sb. je potřebné, aby zastupitelstvo schválilo 
zastupitele, který bude po dobu pořízení změny č.1 územního plánu spolupracovat 
s pořizovatelem. Zastupitelstvo navrhuje a schvaluje pana Josefa Končelíka. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr 
    
   František Hájek 
      
 
 
         Josef Končelík 
                      starosta obce    
 
     


