
Zápis č. 17/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 5. 12. 2008 

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

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Kolaudace 8 BJ, schválení návrhu směrnice pro nájem bytů 
3) Smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu letiště 
4) Smluva se Správou a údržbou silnic o výpomoci v zimním období. 
5) Rozpočet na rok 2009 
6) Příspěvek na Tělovýchovnou jednotu Sokol Lnáře 
7) Žádost paní Čákové o vjezdu k pozemku 
8) Úprava komunikací v obci 
9) Připomínka pana Hájka z Jihočeského kraje o zachování cesty přes letiště. 
10) Povolení odstřelu volavky popelavé 
11) Schválení vánočních balíčků pro občany nad 70 let. 
12) Rozhodnutí o rozebrání bývalé "kachňárny" 
13) Pozemkový úřad Písek - pozemky 
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. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Kapr a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
K bodu 2) 
Kolaudace 8 BJ v obci Tchořovice proběhne dne 22. 12. 2008. 
Projednání směrnice pro nájem bytů. 
Zastupitelstvo schválilo návrh Směrnice pro nájem bytů 7 hlasy.  
K bodu 3) 
Právní zástupce obce zpracovává návrh smlouvy o smlouvě budoucí s panem Pavlem 
Svobodou, o průběhu zpracování bude informovat zastupitelstvo na dalším zasedání. 
K bodu 4) 
Obec uzavřela smlouvu se Správou a údržbou silnic o výpomoci v zimním období.  
K bodu 5) 
Finanční poradce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2009. Kopie rozpočtu 
bude vyvěšena k nahlédnutí občanům na vývěsce u OÚ a dále zastupitelstvo schvaluje 
po 15-ti dnech od vyvěšení rozpočtový výhled na rok 2010-2011. 
Návrh rozpočtu na rok 2009 a rozpočtový výhled na rok 2010-2011 schvaluje 
zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 



K bodu 6) 
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře požádal obec o poskytnutí finančního příspěvku, 
zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Lnáře ve výši 1.000,- Kč       7 
hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
K bodu 7) 
Po opravě hlavní silnice požádala paní Čáková č.p. 75  o přestavbu vjezdu z hlavní 
silnice ke svému pozemku.Obec zajistí přestavbu tohoto vjezdu 
 
K bodu 8) 
Místní SDH zajistí úpravu kominikací v obci recyklátem. 
 
K bodu 9) 
Pan Jiří Hájek z Jihočeského kraje zaslal na obec žádost o vyjádření k zachování cesty 
přes letištní plochu. Budoucí nájemce letištní plochy má tuto cestu zanesenou v 
projektu, čímž zůstane skutečně zachována. 
 
K bodu 10) 
MěÚ Blatná - odbor životního prostředí zaslalo na obec rozhodnutí o povolení obch. 
společnosti Dvůr Lnáře o plašícím odstřelu volavky popelavé na rybnících Kaprov a 
Jezárko v k.ú. Tchořovice. Na dalších rybnících v k.ú. Tchořovice (Vitanovy, Hadí) je 
plašící odstřel zakázán. 
 
K bodu 11) 
Zastupitelstvo projednalo vánoční balíčky občanům starším 70-ti let ve výši 500,-Kč pro 
jednoho občana. 
 
K bodu 12) 
Obec obdržela od MěÚ Blatná - odbor výstavby a územního plánování rozhodnutí 
odstranění stavby "odchovna kachen" na pozemku st.p. 136 v k.ú. Tchořovice. 
 
K bodu 13) 
Zastupitelé obce projednali, že budou i nadále usilovat o vrácení parcel v k.ú. 
Tchořovice KN parc.č. 1210/4 a KN parc.č. 1546/4. Sdělění bude následně zasláno na 
Pozemkový fond Písek. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Hájek 
    
   Pavel Kapr 
      
         Josef Končelík 
                    starosta obce    
     
 


