Zápis č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 19. 2. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
František Hájek

Omluvení členové zastupitelstva:

Jiří Říha
Pavel Kapr

Program:
1) Úvod, schválení programu.
2) Navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
3) Žádost Policie ČR na pronájem letištní plochy.
4) Povolení žádosti na udělení přidělení občanství ČR manželům Hauscovým.
5) Žádost pana Martínka o čerpání vody z Dolejšího rybníka.
6) Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
7) Návrh na výměnu pozemků č. 65/1 a č. 7/1 se Dvorem Lnáře.
8) Žádost na Jihočeský kraj - Krajský úřad skrze zhotovení studie na využití letiště
Tchořovice.
9) Jednání s panem Ing. Křiváčkem z ČB o úpravě komunikací v obci.
10) Žádost o pronájem letištní plochy od firmy Mercedes - Benz ČR.
11) Hlášení o trvalém stanovišti včelstev.

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 5 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 2)
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Čadek a pan Hájek.
Návrh byl schválen 3 hlasy, pan Čadek a pan Hájek se zdrželi hlasování.

K bodu 3)
Policie ČR Plzeň žádá o pronájem letištní plochy za účelem výcviku svých pozemních
jednotek. Jedná se termíny 3.4.2008, 10.4.2008, 17.4.2008, 24.4.2008, 15.5.2008,
22.5.2008, 29.5.2008, 5.6.2008, 12.6.2008, 19.6.2008, 26.6.2008,11.9.2008, 18.9.2008,
25.9.2008, 2.10.2008, 9.10.200816.10.2008 a 23.10.2008 a to vždy od 7,30 hod do
16,30 hod. Obec si vyžádá poplatek ve výši 2.000,- Kč za každý den pronájmu.

Pronájem letištní plochy schvaluje zastupitelstvo 5 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování, 2 členové nepřítomni.
K bodu 4)
Manželé Hauscovi č.p. 97 žádali na Krajském úřadě Jihočeského kraje o přidělení
občanství ČR, Krajský úřad JK žádal o vyjádření obce. Obecní úřad Tchořovice ani
zastupitelstvo nemá žádné námitky proti udělení občanství manželům Hauscovým.
K bodu 5)
Pan Václav Martínek, bytem Zahradnická 1083, 388 01 Blatná žádal na MěÚ v Blatné
(odbor životního prostředí o "odběr povrchových vod z Dolejšího rybníka". MěÚ Blatná
povoluje panu Václavu Martínkovi odběr povrchových vod na pozemku parc.č. 63/1 za
účelem zalévání zahrad žadatele na pozemku parc.č. 59/6
v rozsahu
max. povolený odběr
100 l/den
max. povolený odběr
3 m3/měsíc
max. povolený odběr
15 m3/rok
Sezonní odběr vždy 5 měsíců v roce od 1.5. do 30.9. daného roku.

K bodu 6)
Městský úřad Blatná stanovuje obci Tchořovice a Správě a údržbě silnic JIhočeského
kraje, závodu Strakonice místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a
současně souhlasí se stanovením místní úpravy provozu na účelových komunikacích
spočívaje v osazení nového dopravního značení na letišti Tchořovice a přilehlých
komuníkacích. Návrh dopravního značení je přílohou tohoto zápisu.
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh dopravního značení 5 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování, 2 členové nepřítomni.
K bodu 7)
Po jednání s panem Vaníčkem a paní Valtovou skrze výměnu pozemku č.65/1, který je v
majetku obce Tchořovice a pozemku č. 7/1, který je majetkem Dvora Lnáře, došly obě
strany k dohodě (zatím ústní), že bude nejlépe oba pozemky si vzájemně pronajmout.
K bodu 8)
Obec Tchořovice požádala Jihočeský kraj - Krajský úřad o technickou podporu a
případně i finanční pomoc při zadávání výběrového řízení na zhotovení studie na využití
letiště Tchořovice, výběr zhotovitele této studie a případně na realizaci této studie.
K bodu 9)
Záznam z jednání s panem Ing. Křiváčkem, zástupcem Správy a údržby silnic v ČB, na
kterém byly projednány tyto body:
- zatáčka před mostem - tato zatáčka bude opětovně opravena SaÚ silnic
- zrcadlo na odbočce z hlavní silnice směr Pole - zůstává v jednání
- můstek mezi domy pana Skaly a pana Čadka - je vyhovující
- dokončení chodníku od prodejny k domu pana Čadka - bude investovat obec
- ukazatel rychlosti vozidla v obci - obec může pořídit z vlastních zdrojů

K bodu 10)
Firma Mercedes-Benz ČR s.r.o. zastoupena panem Petrem Láskou žádá o pronájem
letištní plochy a to ve dnech 4. - 6. 7. 2008 za účelem pořádání setkání majitelů
sportovních vozů této značky a zároveň uspořádání zábavného víkendového programu
včetně večerního programu s hudební produkcí. Další podrobnosti budou stanoveny v
následujích týdnech.
K bodu 11)
Hlášení o trvalém stanovišti včelstev podal pan Václav Martínek č.p. 83, pan Jaroslav
Doležal na parcele č. 59/23 v k.ú. Tchořovice bytem Nerudova 1015, 38801 Blatná, pan
Přemysl Majer č.p. 69 (hájenka - samota) u rybníka Vitanovy.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Čadek
František Hájek

Josef Končelík
starosta obce

