
Zápis č. 8/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 28. 7. 2007 

 
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) Prodej malého obecního traktoru. 
4) Příspěvek na žáky ZŠ. 
5) Místní vodovod. 
6) Návrh úpravy památného kamene. 
7) Žádost o grant na zakoupení 9 - místného automobilu pro účel přepravy osob. 
8) Úprava cest v rámci pozemkových úprav v katastru obce. 
9) Úprava dopravního značení u Hasičské zbrojnice. 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 4 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen 
nepřítomen. 
 
K bodu 2) 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Hájek a pan Čadek.  
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Hájek a pan Čadek se zdrželi hlasování, jeden 
člen nepřítomen. 
 
K bodu 3)  
Malý obecní traktor byl prodán zájemci do Kasejovic za cenu 35.000,- Kč. 
 
K bodu 4) 
Obec uhradila fakturu - příspěvek na žáky ZŠ ve výši 109.000,- Kč. 
 
K bodu 5) 
Do konce měsíce července 2007 budou dokončeny veškeré odečty vodoměrů ve obci. 
 
 
 
 



 
K bodu 6)  
Pan Chaloupka podal ústní formou návrh na úpravu památného kamene, který je 
umístěn v dolním parku obce u Dolejšího rybníka a je památkou na povodně v srpnu 
2002, po získání finančních prostředků bude vypracován návrh a následně bude kámen 
upraven. 
Návrh byl po projednání schválen 6 hlasy, jeden člen zastupitelstva nepřítomen. 
 
K bodu 7) 
Obec by chtěla zakoupit 9 - místný automobil značky Mercedes pro účely přepravy osob 
a to především členů družstva maldých hasičů. Návrh na zakoupení podal p. Končelík a 
obec bude žádat o grant. 
Návrh byl schválen 6 hlasy, jeden člen zastupitelstva nepřítomen. 
 
K bodu 8) 
V rámci pozemkových úprav dokončí obec cestu od hráze Dolejšího rybníka do Řečice, 
akce je financována grantem od Jihočeského kraje, p. Kapr se vyjádřil k této akci 
záporně. 
 
K bodu 9) 
Pan Havlena provede úpravu dopravního značení a to především Zákaz parkování, 
Výjezd hasičského vozu před Hasičskou zbrojnicí. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  František Hájek 
    
    Jaroslav Čadek 
 
 
 
 
          
         Josef Končelík  
      
                    starosta obce    
     
 


