
Zápis č. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 31. 3. 2007 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      František Hájek 
      Jaroslav Čadek 
      Pavel Kapr 
      Jiří Říha 
      Tereza Ptáčníková 
       
Omluvení členové zastupitelstva: 0 
 

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Obecní byty. 
4) Úprava vody, volba firmy provádějící celoroční údržbu vodovodu.         
5) Povolení výstavby skladu u č.p. 118. 
6) Finanční příspěvek pro Český svaz ochránců přírody. 
7) Pozemek u pana Karlíka č.p.  
8) Obecní traktor, podmínky při půjčování, obsluha. 
9) Výměna pozemku č. 65/1. 
10) Sečení příkopů v k.ú. Tchořovice. 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 2) 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Hájek.  
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 3)  
Firma Lesostavby Třeboň, a.s.  pracuje na výstavbě příček v bytových jednotkách v 
budově OÚ, dále se provádějí práce na zavedení elektrického vedení. 
 
K bodu 4) 
Po jednání s firmou EKOMONITOR, s firmou AQUATEST a s Okresní hygienickou 
stanicí přednesl pan Šeda návrh, že pro obec nejvýhodnější firmou pro celoroční úpravu 
místního vodovodu je firma EKOMONITOR, která provádí celoroční úpravu t.j. odběry, 
rozbory a údržbu za cenu cca 40.000,- Kč ročně.  
Zastupitelstvo schválilo návrh 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 5) 



Pan Jaroslav Čadek požádal o výstavbu skladu na pozemku  č.p. 118. 
Výstavbu schválilo zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 6) 
Český svaz ochránců přírody žádá o finanční příspěvek. 
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy částku 300,- Kč, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 7) 
Podle nového geodetického výměru má pan Karlík postavenou zídku na obecním 
pozemku, obec Tchořovice mu nabízí odkoupení této části pozemku.Jednáním se 
pověřuje pan Šeda. 
 
K bodu 8) 
Od 1. dubna 2007 bude zavedena kniha jízd na obecní traktor. Obsluhu traktoru bude 
provádět pan Pavel Kapr nebo pan Jaroslav Čadek mladší. Sazbu za půjčení traktoru 
stanovuje zastupitelstvo na 350,- Kč/hod. Sazba bude počítána pouze při provozu 
traktoru, ne při čekání nebo stání. 
Podmínky pro půjčování traktoru schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se 
nezdržel hlasování. 
 
K bodu 9) 
Po jednání o parcele č. 65/1 došlo zastupitestvo k závěru, že nabídne pozemek k 
výměně společnosti Dvůr Lnáře, která o něj projevila již dříve zájem.Tento pozemek by 
chtěla obec Tchořovice vyměnit  za část pozemku nad Hořejším rybníkem, který bude 
lépe sloužit potřebám obce. 
Výměnu pozemku schvaluje zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen se zdržel hlasování. 
 
K bodu 10) 
V katastrálním území obce proběhlo sečení příkopů, na sečení dohlížel pan Jiří Říha. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Říha 
    
    František Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
   Josef Končelík    Pavel Šeda   
  
   starosta obce       místostarosta  
   
 


