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Zápis č. 17/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 
ze dne 4. 9. 2009 

 
Přítomní členové zastupitelstva: Josef Končelík 
      František Hájek     
      Jiří Říha 
      Tereza Ptáčníková   
      Pavel Kapr 
      Pavel Šeda  
Omluvení členové:    Jaroslav Čadek 
 
Hosté:      Ing. Arch. Štěpán 
      Karel Kotrc 
      Paní Tomanová – starostka obce Kadov 
      Bc. Dobřemysl – místostarosta obce Kadov 

Program: 
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu. 
2) Letiště 
3) Pozemkový fond Písek - převody pozemků 
4) Paní Kinčeková - odpověď na žádost 
5) Pan Bouše - žádost o povolení vjezdu na letiště 
6) Pan Josef Fořt - žádost o vyřešení sousedských vztahů 
7) Veřejné osvětlení - úsporná opatření 
8) Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu  
K bodu 1) 
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl 
návrh programu zasedání. 
Návrh programu byl schválen 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Říha a pan Hájek. 
Návrh byl schválen 4 hlasy, pan Říha a pan Hájek se zdrželi hlasování. 
K bodu 2) 
Zastupitelstvo obce spolu se zástupci obce Kadov projednalo další postup při pronájmu 
letištní plochy. Firma Engada, s kterou se do této doby jednalo, má problém 
s připojitelností tak velké FV elektrárny, proto se uvažuje o jednání s dalšími zájemci o 
pronájem letištní plochy za účelem výstavby FV elektrárny popř. jiném způsobu využití 
letištní plochy. 
K bodu 3) 
Převody pozemků parc.č. 1057/9 a 1057/10 se budou uskutečňovat dle předchozích 
usnesení zastupitelstva. Obec obdržela další žádost o převody pozemků od 
pozemkového fondu Písek, které budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva 
z důvodů nepřítomnosti v kanceláři daného pracovníka PF. 
K bodu 4) 
Manželům Kinčekovým bude odeslána odpověď na žádost ze dne 9. 7. 2009, ve které 
žádali o odprodej části pozemku u objektu č.p. 3, jehož jsou vlastníky. Obecní 
zastupitelstvo zatím nemá nutnost tento pozemek prodávat. 
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K bodu 5) 
Pan Pavel Bouše (provozovatel autoškoly v Blatná) požádal o užívání letištní plochy za 
účelem výuky jeho žáků (cca 2 měsíčně). Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby pan Bouše 
využíval letištní plochu za tímto účelem, s panem Boušem bude uzavřena dohoda dle 
Obecně závazné vyhlášky č.1/2008. 
 
K bodu 6) 
Dne 26. 8. 2009 byla na Obec přijata žádost manželů Fořtových o řešení situace vzniklé 
dlouhodobým rušením nočního klidu, k němuž dochází velmi často štěkáním psa pana 
Končelíka ml. č.p. 110. Obecní zastupitelstvo není oprávněno řešit občanskoprávní 
spory, a proto bylo manželům Fořtovým doporučeno obrátit se na úřady, které toto 
oprávnění mají. 
 
K bodu 7) 
Zastupitelstvo projednalo návrh pana Končelíka týkajícího se úspory elektrické energie 
na veřejném osvětlení. Dle zjišťovaných skutečností by bylo možno ušetřit až 10.000,-
Kč/ročně. Jednalo by se o zhasínání veřejného osvětlení v nočních hodinách a to od 
23,30 hod do 4,30 hod. Další jednání proběhne na příštím zasedání zastupitelstva, 
žádáme tímto občany o vyjádření k tomuto návrhu. 
 
K bodu 8) 
Koncem měsíce října bude v obci proveden sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Přesný termín bude upřesněn a včas ohlášen obyvatelstvu. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Říha 
    
   František Hájek 
      
 
 
         Josef Končelík 
                     starosta obce      
   
 


