
Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 20. 4. 2008 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Společenská místnost. 
4) Nabídka pana Ladmana z Plzně na prodej zboží na sále místního pohostinství. 
5) Úprava cest v k.ú. Tchořovice. 
6) Technopárty na letišti. 
7) Návrh na zrušení bodu č. 8 zápisu 13/2007 ze zasedání zastupitelstva ze dne 
16.11.2007.  
8) Návrh pravidelného konání zasedání obecního zastupitelstva. 
 
 
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. 
 
 
K bodu 2) 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Čadek a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Čadek a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
 
K bodu 3) 
V důsledku nevhodného chování návštěvníků místní společenské místnosti, která je v 
budově OÚ, navrhuje pan Končelík zákaz konání veškerých akcí v této místnosti. 
Společenská místnost bude sloužit pouze k jednání zastupitelstva a pro účely výuky 
mladých hasičů. 
Zastupitelstvo schvaluje návrh 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
  
K bodu 4) 
Pan Ladman z Plzně zažádal o možnost prodeje zboží v na sále místního pohostinství, 



podrobnosti si vyjedná s panem Masákem. Obci bude platit cca 1.000,- Kč/měsíčně za 
povolení prodeje. 
Zastupitelstvo povoluje prodej zboží v místním pohostinství, schváleno 6 hlasy, 
nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 5) 
- proběhlo sečení příkopů v části k.ú. Tchořovice, v dalších dnech proběhne dosečení 
ostatních příkopů v k.ú. Tchořovice 
- po sečení "kocelovické cesty" provede místní SDH úklid této cesty 
- výrobu hrazení k zasázeným stromkům na "kocelovické cestě" provede pan Končelík 
mladší  
 
K bodu 6) 
Pan Končelík povolil bez vědomí obecního zastupitelstva konání technopárty na místním 
letišti. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s tímto rozhodnutím a pan Končelík následně 
zařídí, aby konání této akce bylo zrušeno. 
 
K bodu 7) 
Pan Čadek a pan Kapr přednesli návrh na změnu v bodě č.8 zápisu 13/2007 ze 
zasedání zastupitelstva, které se konalo 16.11.2007. Dle tohoto bodu byl pan Končelík 
oprávněn rozhodovat s finančními prostředky do 50.000,- Kč bez souhlasu obecního 
zastupitelstva. Od dnešního dne je pan Končelík oprávněn rozhodovat s finančními 
prostředky do 20.000,- Kč bez souhlasu obecního zastupitelstva.   
Návrh změny byl schválen 6 hlasy nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 8) 
Byl přednesen návrh na pravidelné konání obecního zastupitelstva. Schůze obecního 
zastupitelstva se bude konat pravidelně každý 1. pátek v měsíci v 19.00 hod. 
Návrh byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čadek 
  
   František Hájek 
 
       
 
   
         Josef Končelík  
      
                    starosta obce    
     
 


