
Zápis č. 10/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 7. 7. 2008 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Jaroslav Čadek 
      Tereza Ptáčníková 
      Pavel Kapr    
      Jiří Říha 
      František Hájek 
Omluvení členové zastupitelstva: 0      
Program: 
1) Úvod, navržení a schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Výpis z výjimečného zasedání se zástupci firmy Revita group, s.r.o. 
3) Návrh prodeje parcely č. 65/1 Dvoru Lnáře, spol s r.o.  
4) Na krajský úřad Jihočeského kraje byla žádost o posílení POV   
5) Oprava křížků 50/28 
6) Jednání s firmou RAILREKLAM spol. s r.o. 
7) Schválení pořízení územní studie Letiště Tchořovice od KÚ - Jihočeský kraj  
8) Dostavba 8 bytových jednotek 
9) Pověření zastupitele obce ke koupi pozemků parc.č. 1057/9 a1057/10 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navržení pan Hájek a pan Čadek. 
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Hájek a pan Čadek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 2) 
Dne 7.7.2008 se konalo výjimečné zasedání zastupitelstva, kterého se účastnili pan 
Josef Král a pan Petr Bednarčík, kteří  přislíbili výpomoc skrze ČOV a skrze dostavbu 8 
BJ 
ČOV: - firma bude vybrána ve výběrovém řízení 
 - rozpočet 34 mil. Kč, výše dotace do 90 % částky projektu 
 - k projektu se přikládá zápis z obecní schůze 
 - podává se žádost se všemi podstatnými doklady týkající se projektu 
 - podává se monitorovací zpráva projektu 
 - čerpá se z rozvoje venkova 
8BJ: - pomoc při výběru dodavatele stavby 
 - pomoc při splácení úroků úvěru 
 
K bodu 3) 
Dvůr Lnáře, spol. s r.o. zaslal na Obec Tchořovice znalecký posudek na parcelu č. 65/1 
(ostatní plocha - jiná plocha). Celková cena pozemku a porostu dle vyhlášky na 
uvedených parcelách činí 87 710,- Kč. 



Zastupitelstvo schvaluje návrh prodeje pozemku č. 65/1 za celkovou cenu 87 710,- 
Kč 6 hlasy, pan Kapr je proti návrhu prodeje. 
 
K bodu 4) 
Dne 2.7.2008 byla obcí zaslána žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor 
regionálního rozvoje. Jedná se o žádost na posílení POV na úpravu chodníků a zeleně 
okolo výstavby na parc. č. 29/2 v k.ú. Tchořovice (okolí Obecního úřadu).  
 
K bodu 5) 
Opravu křížků provede pan František Jančar - kamenictví Blatná, celková částka 
projektu činí 78 000,- Kč, částku 50 000,- dostane obec formou dotace od Jihočeského 
kraje - regionální rozvoj, obec doplatí 28 000,- Kč. 
 
K bodu 6) 
Firma RAILREKLAM spol. s r.o. reagovala na dopis od OÚ ze dne 24.6.2008, ve kterém 
zastupitelstvo nesouhlasilo s výstavbou billboardu na pozemku č.parc. 1560/1 ve 
vlastnictví ČR (Správa železniční dopravní cesty, s.o.) sousedícím s pozemkem č. parc. 
1518/1 v k.ú. Tchořovice. Žádá obec o přehodnocení. 
Zastupitelstvo hlasuje 7 hlasy  proti výstavbě billboardu na pozemku č. parc. 
1560/1 neboť míní, že by daný billboard nijak neprospěl obyvatelům obce, a 
narušil by celkově vzhled obce. 
 
K bodu 7) 
Obci byla zasláno schválení od Rady Jihočeského kraje na pořízení studie územní 
studie Letiště Tchořovice. Usnesení č. 784/2008/RK ve svém výroku souhlasí s 
pořízením této studie. Financování bude děleno 50% nákladů Jihočeský kraj a 50% 
obce Kadov a Tchořovice. 
 
K bodu 8) 
Firma Toman ze Strakonic se nabídla na dostavbu 8 bytových jednotek v budově OÚ 
č.p. 77 
 
K bodu 9) 
Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod pozemků parc.č. 1057/9 a 1057/10, 
zároveň byl navržen pan Josef Končelík jako zastupitel pověřený k rozhodování a 
jednání o těchto pozemcích. 
Zastupitelstvo schválilo pana Josefa Končelíka jako zastupitele pověřeným k 
jednání a rozhodování s pozemky parc.č. 1057/9 a1057/10     7 hlasy, nikdo se 
nezdržel hlasování.  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  František Hájek 
     
    Jaroslav Čadek 
 
 



 
 
         Josef Končelík 
         starosta obce 
 
 
 
 


