
Zápis č. 7/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 3. 4. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Pavel Šeda 
      Pavel Kapr 
      František Hájek     
     Jiří Říha 
      Tereza Ptáčníková   
      Jaroslav Čadek 
Omluvení členové:    Josef Končelík 
 
Hosté:     Mgr. Jiří Kohlíček 
      Karel Kotrc 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navrţení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Tlaková kanalizace, ČOV 
3) Letiště 
4) Byty   
5) Czech POINT 
6) Návrh dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR - Tchořovická cesta 
7) Veřejná nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR k náhradním restitucím 
8) Oznámení MěÚ Blatná (odbor ţiv.prostředí) - souhlas k zásahu do VKP hospodaření 
na rybnících v k.ú. Tchořovice. 
9) Přechod pro pěší přes koleje 
10) Oznámení MěÚ Blatná o zahájení řízení na "Novostavbu stáje" - paní Vilemína 
Kaprová 
11) Ţádost o povolení kácení dřevin - paní Jiřina Šíchová 
12) Návrh směnné smlouvy mezi paní Štrossovou a Obcí Tchořovice 
 
K bodu 1) 
Schůzi zahájil místostarosta obce pan Pavel Šeda, přivítal všechny zůčastněné a 
přednesl návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Říha a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
 
K bodu 2) 
Pan Kotrc zpracovává další dokumentaci k projektu tlak. kanalizace a ČOV v obci 
Tchořovice. Znovu se projednala dokumentace a po zpracování bude zaslána ţádost o 
dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.  
 
K bodu 3) 
Zastupitelstvo projednalo další postup při jednání s investorem (IT Solar, s.r.o., 
zastoupena panem Jaromírem Nejedlým) ve věci výstavba fotovoltaické elektrárny na 
ploše bývalého letiště ve Tchořovicích. Pan Mgr. Kohlíček přisílbil další pomoc při 
jednání s investorem, který v současné době jedná s distributory o připojení FVE k síti. 



 
K bodu 4) 
Zastupitelstvo projednalo připomínku nájemníků v bytech v č.p. 77, jedná se o podkrovní 
byty, ve kterých se začala objevovat plíseň. Paní Muţíková pořídila fotodokumentaci, 
zastupitelstvo přikládá výskyt plísně rychlému dokončení stavby a tudíţ nedostatečnému 
vyschnutí zdiva. Výskyt plísně bude nadále sledován. 
 
K bodu 5) 
Na Ministerstvo vnitra - odbor strukturálních fondů byla dne 19.3.2009 podána ţádost o 
dotaci na zřízení mista Czech POINT v obci Tchořovice. 
 
K bodu 6) 
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR na akci s názvem "Oprava lesní cesty "Tchořovická", Termínem pro 
předloţení ţádosti o proplacení výdajů je 31.8.2009. 
Zastupitelstvo schvaluje návrh dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR 6 hlasy, 
nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen. Dohoda bude podepsána do 
30 dnů. 
 
K bodu 7) 
Pozemkový fond ČR zaslal obci nabídku pozemků určených k převodu osobám a 
právním nástupcům podle zákona č229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě). 
Jedná se o parcelu č. 1057/9 - ostatní plochy. Obec bude usilovat o získání tohoto 
pozemku. Oznámení bude vyvěšeno dne 6.4.2009 a sejmuto 6.5.2009. 
 
K bodu 8) 
Dne 27. března 2009 dal MěÚ Blatná - odbor ţivotního prostředí souhlas společnosti 
Dvůr Lnáře, spol. s r.o. k zásahu do významného krajiného prvku hospodaření na 
rybnících v k.ú. Tchořovice (Dolejší, Hořejší,Vitanovy, Starý, Radov, Kaprov, Jezárko 
Hadí. 
 
K bodu 9) 
Zastupitelstvo získává postupně informace o moţnosti vybudovat přechod pro pěší přes 
koleje u ţelezničního přejezdu ve Tchořovicích. Bude vybudována fotodokumentace a 
pořízeny další potřebné dokumenty, které budou doručeny na Správu ţelezničních cest 
ČB, správa tratí Strakonice. 
 
K bodu 10) 
Paní Vilemína Kaprová zaţádala MěÚ v Blatné odbor výstavby a územního plánování o 
výstavbu "Novostavby stáje" na pozemku parc.č. 53/4 v k.ú. Tchořovice. Ústní jednání v 
této záleţitosti proběhne 20.4.2009 v 13,00 hod v kanceláři stavebního úřadu v Blatné. 
 
K bodu 11) 
Paní Jiřina Šíchová ţádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku 
parc.č. 803. Jedná se o kácení 3 smrků, o obvodu kmene cca 160 cm. Stromy ohroţují 
svou výškou obytné domy i trať ČD. 
Zastupitelstvo povoluje kácení 3 smrků na pozemku parc.č. 803 paní Jiřině 



Šíchové 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen.      
 
K bodu 12) 
Zastupitelstvo projednalo změnu ve směnné smlouvě mezi paní Štrossovou a Obcí 
Tchořovice. Po úpravě geometrického plánu ze dne 25. února 2009, vznikly nově 
vytvořené parcely KN parc.č. 2631 a KN parc.č. 2632, které paní Štrossová touto 
smlouvou postupuje Obci Tchořovice a parcely KN parc.č. 21/6 a KN parc.č. 21/7, které 
touto smlouvou postupuje Obec Tchořovice paní Štrossové. Cena směňovaných 
nemovitosti byla dohodnuta ve výši 40,-Kč/m2. Účastníci se dohodli, ţe částka rovnající 
se rozdílu směňovaných nemovitostí bude stranou první, tedy paní Štrossovou 
zaplacena straně druhé, tedy Obecnímu úřadu,do 14-ti dnů ode dne, kdy strana první 
obdrţí tuto směnnou smlouvu s vyznačeným rozhodnutím příslušného katastrálního 
úřadu dle této smlouvy. 
Zastupitelstvo schvaluje návrh této směnné smlouvy mezi paní Štrossovou a Obcí 
Tchořovice 6 hlasy, jeden člen nepřítomen, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha 
    
   František Hájek 
 
 
      
         Pavel Šeda 
              místostarosta obce    
     
 


