
Zápis č. 11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 26. 5. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      Pavel Šeda 
      Jaroslav Čadek 
      František Hájek     
     Tereza Ptáčníková   
      Pavel Kapr 
Omluvení členové:    Jiří Říha 
Hosté:     Karel Kotrc, Gabriela Fošumová 
 
Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Kanalizace 
3) Uzavírka silnice 
4) Zamítnutí grantu od JČ kraje - krajského úřadu 
5) Základy pod garáže u OÚ 
6) Přeměření pozemků na "Kupcovech", pronájem, prodej 
7) Smlouva o předání dat z IDC ÚHÚL 
8) Sdružení místních samospráv - diskriminace obcí 
9) Vypuštění kachen 
10) Připomínka skrze špatný stav obecního traktoru 
11) Schválení závěrečného účtu obce 
K bodu 1) 
Zasedání zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a 
přednesl návrh programu zasedání. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Pavel Kapr a pan František Hájek. 
K bodu 2) 
Po Veřejné schůzi, která se konala dne 21. května 2009 je zastupitelstvo seznámeno s 
názorem obyvatelstva na vybudování Tlakové kanalizace a ČOV v obci. Většina 
obyvatel nesouhlasí s tímto projektem z důvodu vysokých finančních nákladů na provoz 
pro jednotlivé nemovitosti. I samotný provoz ČOV je finančně náročný pro obec (roční 
náklady cca 500.000,- ročně). 
Zasedání se zúčastnili pan Karel Kotrc a paní Gabriela Fošumová, kteří jsou 
zpracovateli "Výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace", dále se 
zúčastnil také pan M. Bolina, který přednesl své připomínky a návrhy při řešení 
problému s kanalizací v obci. 
Zastupitelstvo se rozhodlo, že konečné rozhodnutí ještě odloží, hlasování o zbudování 
"Tlakové kanalizace a ČOV" ve Tchořovicích proběhne na dalším zasedání  
zastupitelstva, které se bude konat dne 12. června 2009 v 18,00 hod. 
K bodu 3) 
Z důvodu konání akce "Moto nebe" konané dne 30. 5. 2009 na letišti ve Tchořovicích, 
kterou pořádá firma TJ pro Moto, s.r.o. bude uzavřena silnice č.III/02017, místní 
komunikace a účelová komunikace v k.ú. Tchořovice, objížďka bude vedena přes obec 
Lnáře po silnicích č. II/174 a I/20. Uzavírku a objížďku povolil MěÚ Blatná, odbor 



dopravy. 
K bodu 4) 
Dne 26. května 2009 bylo na obecní úřad ve Tchořovicích doručeno "oznámení 
zamítnutí grantu" na projekt "Protipovodňová zeď na Lomnici" - 3. etapa na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje usnesením č. 249/2009 ze dne 19.5.2009. 
Rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje ohledně odmítnutí žádosti nebo neudělení 
grantu je konečné. Na přidělení grantu není právní nárok. 
K bodu 5) 
Dle projektové dokumentace, kterou zhotovil pan Stanislav Šorna, budou vybudovány 
základy pod garáže u budovy OÚ na pozemku parc.č. 29/2 v k.ú. Tchořovice o celkové 
výměře 68,1 m2. Finanční prostředky na vybudování těchto základů poskytne pan Josef 
Končelík z vlastních zdrojů, bude vypracována dohoda o poskytnutích těchto prostředků 
panem Končelíkem obci, po zlepšení finanční situace obecního rozpočtu budou tyto 
finanční prostředky panu Končelíkovi proplaceny v plné výši. 
K bodu 6) 
Zastupiteli obce bylo provedeno konečné přeměření pozemků o jejichž pronájem žádal 
pan Petr Nejedlý a pan Jiří Hejl. Zastupitelstvo znovu projednalo prodej pozemku, o 
který žádál pan Hejl. Pokud k prodeji dojde, musí být zpracován geometrický plán na 
vyjmutí pozemku, který chce pan Hejl odkoupit. 
K bodu 7)  
Obec Tchořovice žádala o vydání dat z IDC ÚHÚL, na základě žádosti bude uzavřena 
smlouva, předmětem této smlouvy je výdej dat z archivu ÚHÚL dle "Pravidel 
ministerstva zemědělství pro přebírání a poskytování údajů schválených oblastních 
plánů rozvoje lesa, lesních hospodářských plánů a osnov". Platba za data dle dané 
smlouvy je 500,- Kč. 
K bodu 8) 
Obec Tchořovice se připojila k protestu o diskriminaci obcí a měst pod 100 tisíc 
obyvatel. Protest probíhal dne 26. května 2009 pod záštitou Sdružení místních 
samospráv. Zatupitelstvo uvažuje o členství v tomto sdružení. 
K bodu 9) 
Na OÚ Tchořovice bylo doručeno rozhodnutí od MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, 
kterým povoluje vypuštění polodivokých kachen na rybníky Jezárko (80ks), Kaprov 
(50ks), Vitanovy(200ks). O vypuštění žádala společnost Dvůr Lnáře, spol. s r.o. 
K bodu 10) 
Pan Kapr upozornil na špatný stav obecního traktoru, je nutností opravit především 
řízení, ale ve špatném stavu jsou i pneumatiky a ostatní části traktoru. 
K bodu 11) 
Po 15-ti dnech od vyvěšení byl schválen závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr 
 
   František Hájek 
 
         Josef Končelík 



         starosta obce  
 
 


