Zápis č. 8/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 6. 6. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluvení členové zastupitelstva:

Josef Končelík
Pavel Šeda
Jaroslav Čadek
Tereza Ptáčníková
Pavel Kapr
Jiří Říha
František Hájek
0

Program:
1) Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Zájemce o pronájem letištní plochy - nabídka
3) a) Schválení podnětu k pořízení změny č.1 územního plánu obce Tchořovice
b)Schválení zastupitele, který bude po dobu změny č.1 spolupracovat s
pořizovatelem územně plánovací dokumentace
4) Schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1/2008.
5) Stanovení denního nájemného při užívání letištní plochy
6) Dražba pozemků od Pozemkového fondu Písek
7) Žádost pana Hejla na odkoupení pozemku
8) Konečné zrušení autobusové linky 440615 trasa Nepomuk - Blatná
9) Schválení zavěrečného účtu obce za rok 2007.
10) Výplata dividend České spořitelny
11) Žádost o pomoc při podávání projektových námětů za obce SOB
12) Žádost pana Daniela Prokopce o provozování motokár na letišti
13) Odsouhlasení účtování úroků z úvěru na 8BJ.
14) Záměr o prodeji pozemku parc.č. 65/1

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zůčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Hájek a pan Říha.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Hájek a pan Říha se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Pan Ing. Boček přednesl na zasedání zastupitelstva návrh na využití letištní plochy,
jedná se o provozování fotovoltaické elektrárny.

K bodu 3)
Ad a) navrhovaná změna územního plánu č.1 je předkládána za účelem rekonstrukce
letištní plochy, která je zapsána jako pozemek č. 2161 v k.ú. Tchořovice
Navrhovaná změna územního plánu č.1 je schválena zastupitelstvem 7 hlasy,
nikdo se nezdržel hlasování.
Ad b) Zastupitelstvo po projednání navrhuje pana Josefa Končelíka jako zastupitele,
který bude po dobu změny č.1 spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm.f zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zastupitele, starostu obce pana
Josefa Končelíka, který bude po dobu pořizování změny č. 1 ÚPO Tchořovice
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č.1/2008 o
místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
obce.
Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 1/2008 7 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování.
K bodu 5)
Zatupitelstvo projednalo výši denního nájemného při pořádání sportovních celodenních
akcí konané na celé letištní ploše.
Výše denního nájemného při pořádání těchto akcí je stanovena 10.000,-Kč za den.
Návrh je schválen zastupitelstvem 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 6)
Dne 16.6.2008 v 7.00 hod proběhne dražba zemědělských pozemků na základě
vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkového fondu ČR.Jedná se o tyto pozemky:
KN 2120
o rozměru 0,458 m2
KN 2141
o rozměru 0,7579 m2
KN 2420
o rozměru 1,0087 m2
KN 2421
o rozměru 0,093 m2
KN 2427
o rozměru 0,6038 m2
Celková cena pozemků činí 136.700,-Kč, obec bude usilovat o získání těchto pozemků
do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy účast pana Josefa Končelíka na této dražbě za
účelem získání pozemků do majetku obce Tchořovice.Nikdo se nezdržel
hlasování.
K bodu 7)
Zatupitelstvo projednalo žádost pana Jiřího Hejla ze dne 15.5.2008 o odprodej pozemků
parc. č. 1057/3, 1057/5,1057/7. Obec nemá v současné době v úmyslu tyto pozemky
prodávat, po vyměření geodetickým úřadem budou tyto pozemky nabídnuty k pronájmu.

Zastupitelstvo po projednání neschvaluje žádným hlasem prodej těchto pozemků.
K bodu 8)
I přes odvolání obce Tchořovice bude ode dne 16. 6. 2008 zrušena linka 440615 trasa
Nepomuk - Blatná.
K bodu 9)
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 a zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007 se závěrem bez výhrad. Oba dokumenty byly vyvěšeny
dne 20.5.2008 a sejmuty dne 4.6.2008 na vývěsce před OÚ Tchořovice.
Závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2007 schvaluje
zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 10)
Česká spořitelna oznámila obci Tchořovice výplatu dividend, která bude realizována od
1.6.2008 do 1.6.2012.
K bodu 11)
Obec bude podávat žádost o pomoc při podávání projektových námětů za obce SOB za
těmito účely: 1) zateplení OÚ (250.000 Kč)
2) čistírna odpadních vod (10.000.000 Kč)
3) vybudování dětského hřiště (450.000 Kč)
4) chodníky (850.000 Kč)
5) místní komunikace (1.500.000 Kč)
6) kanalizace (26.000.000 Kč)
Návrh žádosti schvaluje zastupitelstvo 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 12)
Zatupitelstvo projednalo žádost pana Daniela Prokopce o provozování motokár v horní
části letiště. Další podrobnosti dojedná s panem Pokopcem pan Šeda a předloží
zastupitelstvu návrh řešení na dalším zasedání.
K bodu 13)
Úroky z úvěru na 8BJ budou účtovány jako součást výstavby 8 BJ po kolaudaci jako
neinvestiční výdaje.
Zastupitelstvo schvaluje účtování úroků z úvěru 7 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování.
K bodu 14)
Zastupitelstvo projednalo záměr o prodeji pozemku parc.č. 65/1.
Zastupitelstvo schvaluje záměr o prodeji pozemku parc.č.65/1 7 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování.
Ověřovatelé zápisu: František Hájek
Jiří Říha
Josef Končelík

starosta obce

