
Zápis č. 9/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 30. 8. 2007 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu. 
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
3) Projednání petice proti plotu paní Štrosové. 
4) Návrh pro koncepci protipovodňové ochrany Jihočeského kraje. 
5) Obdržení grantu od Jihočeského kraje pro podporu jednotek SDH. 
6) SOB - zápis do kalendáře na rok 2008. 
7) Ostatní 
 
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 Kapr. 
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Říha a pan Kapr se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 3)  
Paní Štrosová (č.p.59) si podala oznámení o stavbě oplocení jejího pozemku, proti tomu 
sepsal pan František Čada (č.p. 4) petici za udržení zeleně a náměstí, která byla na 
zasedání zastupitelstva řádně přečtena,a je možno do ní nahlédnout na OÚ. Členové 
zastupitelstva nevidí žádný důvod, proč by paní Štrosová neměla vybudovat oplocení 
kolem pozemku, který má řádně zaměřený a je plně v jejím vlastnictví.    
 
K bodu 4) 
Zastupitelstvo projednalo návrh pro koncepci protipovodňové ochrany na území 
Jihočeského kraje, jedná se o opravy na Hořejším, Dolejším a Starém rybníku. 
Návrh byl schválen 7 hlasy,nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 5) 
Obec Tchořovice obdržela grant od Jihočeského kraje pro podporu jednotek SDH o 
který žádala v měsíci srpnu 2007 - jedná o zakoupení automobilu pro přepravu osob 



(členů jednotky SDH,především mladé hasiče).  
 
K bodu 6)  
SOB požádal obec Tchořovice o přesné termíny kulturních akcí, které se budou konat v 
roce 2008, jedná se o Hasičský a maškarní bál (16.2.), Babský bál (15.3.), Pouťovou 
zábavu (27.9.) a Pouť (28.9.) 
 
K bodu 7) 
- v nejbližším možném termínu bude provedeno vyčerpání septiků u hospody a u 
povodňových domečků 
- po zaslání výsledků rozborů pitné vody, které provádí firma EKOMONITOR, budou tyto 
rozbory vyvěšeny na obecní vývěsku 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Říha 
    
    Pavel Kapr 
 
 
 
 
          
         Josef Končelík  
      
                    starosta obce    
     
 


