
Zápis č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 22. 1. 2008 

 
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) Příspěvek pro cyklistické sdružení Blatná. 
4) Žádost pana Šrámka na pronájem letiště 8. - 9. 3. 2008. 
5) Schválení pokácení nevhodných ovocných stromků pro pana Zemana č.p. 90. 
6) Výstavba chodníku od pí. Křenkové k místní prodejně. 
7) Poskytnutí prodeje pozemku od pozemkového fondu Písek obci. 
8) Přidělení parcely č. 1057/5 od pozemkového fondu Písek. 
9) Schválení základní rozvahy investic Progamu obnovy venkova v obci. 
10) Schválení úpravy cesty Hajany - Tchořovice. 
11) Urychlení předání plášťů na obecní traktor. 
 
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 Čadek a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Čadek a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 3) 
Cyklistické sdružení Blatná žádá o příspěvek ve výši 300,- Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy příspěvek ve výši 300,- Kč, nikdo se nezdržel 
hlasování. 
 
K bodu 4) 
Pan Šrámek podal žádost na pronájem letištní plochy ve dnech 8. - 9. 3. 2008 za 
účelem pořádání motorového paragladingu, p. Šrámek nabídl 2.500 ,- Kč, obecní 
zastupitelstvo navrhuje cenu 10.000 ,- Kč za oba dny, nabídka bude p. Šrámkovi 
předložena. 
Zatupitelstvo schvaluje pronájem letiště za cenu 10.000,- Kč 7 hlasy, nikdo se 
nezdržel hlasování. 
 



 
K bodu 5) 
Pan Zeman č.p. 90 podal žádost na pokácení nevhodných ovocných stromů. 
Zastupitelstvo schvaluje pokácení stromů 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 6) 
V nejbližším možném termínu proběhne vybudování chodníku od domu pí. Křenkové 
směrem k místní prodejně. 
Výstavbu schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 7) 
Pozemkový fond Písek poskytl obci k prodeji pozemky v k.ú. Tchořovice. Jedná se o 
parcelu č. 2120 o výměře 4580 m2,parcelu č. 2141 o výměře 7579 m2, parcelu č. 2420 
o výměře 10887 m2, parcelu č. 2421 o výměře 930 m2 a o parcelu č. 2427 o výměře 
6038 m2, celková výměra činí 30014 m2, nabídnutá cena činí 35 267,- Kč. 
Odkoupení pozemků schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel 
hlasování. 
 
K bodu 8) 
Pozemkový fond Písek přidělí obci parcelu č. 1057/5 v k.ú. Tchořovice u RD na 
Kupcovech. 
 
K bodu 9) 
Po projednání obecní zastupitelstvo schvaluje Základní rozvahu investic Programu 
obnovy venkova v obci Tchořovice, kopie dokumentu je přílohou tohoto Zápisu č. 
1/2008. 
Základní rozvahu schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 10)  
Zastupitelstvo projednalo plány pro úpravu cesty Hajany - Tchořovice. 
Plány pro úpravu cesty Hajany - Tchořovice schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, 
nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 11) 
Urychlení předání plášťů na obecní traktor provede pan Čadek. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čadek 
  
   František Hájek 
 
       
 
   
         Josef Končelík  
                    starosta obce    


