
Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 3. 3. 2007 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Žádost o povolení konání mistrovství ČR motocyklů - dragstrů 2007 
4) Umístění oken v obecních bytech                                              
5) Úprava povrchu u železniční zastávky 
6) Vypracování provozní evidence na obecní vodovod 
7) Studny  
8) Různé - diskuse 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil místostarosta obce pan Pavel Šeda, přivítal všechny zúčastněné a 
přednesl návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 2) 
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 3)  
Obec byla požádána zástupcem pro dragstry FMS AČR, jestli by se dne 30. 6. 2007 
mohl uskutečnit na místním letišti jeden ze závodu seriálu Mistrovství světa ČR 
motocyklů - dragstrů. Jelikož letiště už v té době bude ve vlastnictví obce Tchořovice, 
rozhodlo zastupitelstvo, že konání závodů povolí.  
Zastupitelstvo schválilo návrh konání závodů 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 4) 
Po jednání s panem Králem budou do 6 týdnů umístěna okna v budově OÚ t.j. v 
obecních bytech, přibližná cena je stanovena na 200.000,- Kč, úhradu provede obec 
Tchořovice. 
Návrh na umístění oken schválilo zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 5) 
Úpravu povrchu provede místní SDH. 



 
K bodu 6) 
Pro vypracování provozní evidence pro místní vodovod musí zastupitelstvo mimo jiné 
stanovit cenu vodného, zastupitelstvo po návrhu pana Šedy stanovilo cenu vodného na 
16,- Kč/m . 
Návrh schválilo zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen nepřítomen. 
 
K bodu 7) 
Veškeré žádosti vyřizuje MĚÚ Blatná jako úřad s rozšířenou pravomocí. Informace o 
studnách budou vyvěšeny společně s tímto zápisem na vývěsce u OÚ Tchořovice. 
 
K bodu 8) 
- byla podána připomínka od pana F. Boliny na špatný stav příjezdových komunikací v 
části obce Draha, po získaní finančních prostředků budou komunikace řádně opraveny. 
 
- byly podány připomínky skrze veřejné osvětlení, chybí několik krytů na lampách 
veřejného osvětlení a také chybí veřejné osvětlení v části Draha a to především u 
novostavby pana M. Boliny, OÚ počítá s nápravou v co nejbližší možné době. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Říha 
    
    František Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
       Pavel Šeda     
       místostarosta     

 


