Zápis č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 10. 5. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr

Omluvení členové zastupitelstva:
Jiří Říha

František Hájek

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Nabídka pozemkového fondu Písek - prodej zemědělských pozemků
3) Autobus Plzeň - Nepomuk - Blatná
4) Lidvidace porostu u rybářských bytovek
5) Žádost pana Nejedlého o pronájem pozemku 1057/5
6) Umístění reklamy - billboardu
7) Výňatek ze schůze SOB
8) Výměna občanských průkazů
9) Žádost o vypuštění kachen na rybníky v k.ú. Tchořovice
10) Letiště
11) Žádost paní Ptáčníkové o vybudování balkónových dveří.
12) Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1057/5
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.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Kapr a pan Čadek.
Návrh byl schválen 3 hlasy, pan Kapr a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Pozemkový fond Písek zaslal na OÚ vyhlášení obchodní veřejné soutěže na pozemky trvalé travní porosty pod Dolejším mlýnem a pod letištěm. Jedná se parcely:
KN 2120
o rozměru 0,458
KN 2141
o rozměru 0,7579
KN 2420
o rozměru 1,0087
KN 2421
o rozměru 0,093
KN 2427
o rozměru 0,6038
K bodu 3)
Obec Tchořovice se odvolává na přehodnocení zrušení linky 440615 trasa Nepomuk Blatná a zpět. Občané Tchořovic používají tuto linku pro dopravu do zaměstnání a zpět,
a také starší občané využívají této linky ke snadnější dopravě při nákupech, cesta z

vlakového nádraží je pro některé z nich fyzicky náročná.
K bodu 4)
Po kontrole plynařských závodů bylo zjištěno, že na vedení plynovodu u rybářských
bytovek jsou neoprávněně vysázeny stromy na parcele č. 1057/3. Stromový porost bude
vykácen.
K bodu 5)
Žádost pana Nejedlého o pronájem části pozemku parc. č. 1057/5. Výměru provede pan
Šeda, cena pronájmu bude stanovena při podpisu smlouvy o pronájmu.
K bodu 6)
Paní Linhartová z firmy RAILREKLAM podala na obec žádost o umístění reklamy ve
formě billboardu(rozměr 5,1x2,4 m), kterou chtěla firma umístit na pozemek ČD u
vlakové zastávky ve Tchořovicích.
Zastupitelstvo jednohlasně neschvaluje žádost o umístění billboardu.
K bodu 7)
Pan Šeda se zůčastnil schůze SOB, program schůze přečetl a seznámil zastupitelstvo s
programem SOB na příští období.
K bodu 8)
Městský úřad Blatná zaslal oznámení o výměně občanských průkazů bez strojově
čitelných udajů vydaných do 31. prosince 2003, občané jsou povinni vyměnit si
občanské průkazy do 31. prosince 2008. Podrobnosti budou vyvěšeny na vývěsce před
OÚ.
K bodu 9)
Myslivecký svaz žádá obec o vypuštění kachen na rybníky v k.ú. Tchořovice.
Zatupitelstvo schvaluje vypuštění kachen 5 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 10)
- obec Kadov žádá o bezplatné převedení části letiště v k.ú. Kadov, převod se zatím
neuskuteční, další jednání v této věci proběhne po schůzi komise pro nakládání s
letištěm
- všichni budoucí zájemci o pronájem letiště budou povinni zachovat cestu přes
letiště k pozemkům občanů Tchořovic
- obec zažádá o vypracování studie o provozování letiště od Jihočeského kraje
(jeden člen zastupitelstva je proti vypracování této studie)
- pan Šeda vyřídí zpracování vyhlášky na provoz letiště
- zastupitelstvo bude jednat s Policií ČR o výpomoci při zásazích na letišti
- pan Kohlíček vypracuje smlouvu o pronájmu letišti
K bodu 11)
Paní Ptáčníková žádá o povolení vybudovat v č.p. 38 balkónové dveře do zahrady.
Zatupitelstvo schvaluje žádost o vybudování balkonóvých dveří 5 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování.

K bodu 12)
Zastupitelstvo projednalo záměr o pronájmu pozemku parc. č. 1057/5
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1057/5 schvaluje zastupitelstvo 5 hlasy, nikdo
se nezdržel hlasování.

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kapr
Jaroslav Čadek
Josef Končelík
starosta obce

