
Usnesení č. 10/2010 ze zasedání zastupitelstva obce 
Tchořovice 

ze dne 2. 7. 2010 
 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
1. Schvaluje návrh programu zasedání a ověřovatele zápisu. 
 
2. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem (darovací 
smlouvu), jejímž předmětem je převod vlastnického práva k těmto nemovitostem se 
všemi součástmi a příslušenstvím 

a) Pozemek parc.č. 608/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79.447 m2 
b) Pozemek parc.č. 624/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2.540 m2 
c) Pozemek parc.č. 624/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 2.834 m2 
d) Pozemek parc.č. 624/3, ostatní plocha, ost. dopravní plocha, o výměře 378 m2 
e) Pozemek parc.č. 624/4, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 198 m2 
f) Pozemek parc.č. 691/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8.650 m2 
g) Pozemek parc.č. 692/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12.648 m2 
h) Pozemek parc.č. 1439/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 225 m2 
i) Spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 pozemku parc.č. 608/8, ostatní plocha, 

silnice, o výměře 107 m2 
j) Spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3pozemku parc.č. 608/9, ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 198 m2 
všechny v k.ú. Pole, obec Kadov, zapsané na příslušném LV u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice se sídlem ve Strakonicích  

z obce Tchořovice na obec Kadov v plném znění.  
 
Odůvodnění odchylky od ceny v místě a čase obvyklé:  
Převod nemovitostí je bezúplatný z důvodů hodných zřetele, když tímto důvodem je 
významná součinnost nabyvatele obce Kadov při procesu získání pozemků převádějícího 
obce Tchořovice od ČR – Ministerstva obrany, přičemž právní kroky obce Kadov byly pro 
obec Tchořovice nezbytné a nezastupitelné v citovaném procesu převodu nemovitostí 
z ČR na obec Tchořovice. S ohledem na to, že nabyvatel obec Kadov vzala v minulosti 
zpět vlastní samostatnou žádost směřovanou ČR – Ministerstva obrany o tytéž pozemky, 
což byl nezbytný krok pro to, aby je mohla získat komplexně obec Tchořovice, a jiný 
postup nabytí pozemků do vlastnictví obou obcí nebyl možný, bylo mezi převádějícím a 
nabyvatelem dohodnuto, že po získání vlastnických práv učiní obec Tchořovice takové 
majetkoprávní kroky, na základě kterých získá nabyvatel obec Kadov za tuto svou 
významnou a pro zisk pozemků klíčovou součinnost pozemky, na které má oběma 
smluvními stranami uznaný morální nárok, bezúplatně do výlučného vlastnictví obce 
Kadov. Tímto majetkoprávním krokem je schválení této smlouvy, která je zakončením 
společně realizovaného postupu získání pozemků od ČR – Ministerstva obrany, do 
vlastnictví obou obcí.  
 
 



3. Souhlasí návrhem podání žádosti o souhlas s vypouštěním odpadních vod do vod 
povrchových.  
 
4. Souhlasí se zpětvzetím výpovědi z bytu paní Anny Čadkové 
 
5. Souhlasí s vydáním předběžného souhlasu obce se stavbou rodinného domu na 
parc.č. 59/16, o něž žádá pan Martin Šimůnek, bytem Velký Vrch 957, 388 01, Blatná. 
 
 
 
 
 
         Josef Končelík v.r. 
             starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šeda v.r. 
 
   Pavel Kapr v.r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 9. 7. 2010 
 
Sejmuto: 24. 7. 2010 


