Zápis č. 12/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 12. 6. 2009
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
František Hájek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr

Omluvení členové:

Jiří Říha

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Rozhodnutí o výstavbě "novostavba stáje" u paní Kaprové
3) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci "opěrné zdi - 3.etapa"
4) Záměr o prodeji pozemů 59/64 a 1057/11
5) Souhlas se zařazením obce do území MAS SOB o.p.s.
6) Přechodná úprava provozu na silnici č.II/174 ve dnech 12. a 13. 6. 2009
7) Oznámení o opravě chyb v údajích katastru nemovitostí
K bodu 1)
Zasedání zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a
přednesl návrh programu zasedání.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Kapr a pan František Hájek.
K bodu 2)
Dne 9.6.2009 obdržela obec Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na "novostavbu
stáje" na pozemku parc. č. 53/4, o které si zažádala paní Vilemína Kaprová na odboru
výstavby a územního plánování v Blatné.
K bodu 3)
Dne 9.6.2009 obdržela obec rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci "3. etapa
opěrné zdi" na rybníce Dolejší v k.ú. Tchořovice. 3. etapa bude vybudována v rozsahu
330 m.
K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 59/64 v k. ú.
Tchořovice a pozemku parc.č. 1057/11 v k.ú. Tchořovice.
K bodu 5)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zařazení území obce Tchořovice do území
působení MAS SOB o.p.s (místní akční skupina svazku obcí Blatenska). Hlavním cílem
a základní vizí MAS byla příprava území sdruženého v rámci území regionu tj. 32 obcí
na realizaci společných projektů a aktivit.
K bodu 6)
Dne 11.6.2009 obdržela obec Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
z důvodu konání akce "Tuning show Blatná" ve dnech 12.a 13.6.2009.

K bodu 7)
Dne 9.6 2009 obdržela obec od Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Strakonice oznámení o opravě chyb v údajích katastru nemovitostí, jedná se
změny výměr u pozemků parc.č. 39, parc.č. 42/5, parc.č. 42/6, parc.č. 59/24 parc.č.
59/59 a parc.č. 1518/1 v souvislosti s opravou chybného zákresu vlastnické hranice
mezi těmito pozemky.

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr
František Hájek
Josef Končelík
starosta obce

