Zápis č. 11/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 24. 8. 2008
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluvení členové zastupitelstva:

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

Program:
1) Úvod, navržení a schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
2) Pronájem pozemku č. 1057/5 panu Petru Nejdlému.
3) Dotace na opěrné zdi na rybníce "Dolejší"
4) Dohoda úpravy pozemků obce Tchořovice s p. Martou Štrossovou
5) Žádost pana Dufka č.p. 34 o připojení vodovodní přípojky.
6) Pověření zákonného zástupce obce pro nákládání s pozemky.
7) Dohoda o užívání pozemku parc.č. 7/1, trvalý travní porost
8) Návrh smlouvy na zpracování inženýrské činnosti.
9) Konání veřejné obecní schůze.
10) Žádost pana Pavla Kapra o povolení k vjezdu do zákazu nad 3,5 t na obecní cestě
Tchořovice - Kocelovice.
11) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2008.
12) Schválení změny obecně závazné vyhlášky č.1/2008.
13) Ostatní

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Končelík, přivítal všechny zúčastněné a přednesl
návrh programu zasedání.
Návrh programu byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
Jako ověřovatelé zápisu byli navržení pan Hájek a pan Čadek.
Návrh byl schválen 5 hlasy, pan Hájek a pan Čadek se zdrželi hlasování.
K bodu 2)
Na žádost pana Petra Nejdlého, která byla projednána na VI. zastupitelstvu obce, které
se konalo dne 10. 5. 2008 došlo zastupitelstvo obce k závěru pronajmout pozemek
parc.č. 1057/5 za 1 Kč/m2. Po tomto zasedání zastupitelstva byla provedena výměra a
pozemek je pronajmut panu Petrovi Nejedlému za 1,- Kč/m2.
Zatupitelstvo schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1057/5 6 hlasy, nikdo se
nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen.

K bodu 3)
Obec obdržela dotaci na výstavbu opěrných zdí na rybníce "Dolejší", výstavba bude
pokračovat dle plánu. Návrh na sestavení komise dohlížející na provedení výstavby:
Předseda komise:
Stanislav Šorna
Členové komise:
Pavel Šeda, Josef Končelík, František Hájek,
Jiří Říha
Návrh na sestavení komise schvaluje zastupitelstvo 6 hlasy, jeden člen
nepřítomen.
K bodu 4)
Právní zástupce pan Ing. Kohlíček předložil zastupitelstvu návrh směnné smlouvy
týkající se pozemku parc. č. 21/2 ve vlastnictví obce Tchořovice a pozemků parc.č. st.
69 a parc. č. st. 10 ve vlastnictví p. Marty Štrossové. Po projednání se obě smluvní
strany dohodly na ceně 50,-Kč/m2.
Účastníci se dohodli, že částka rovnající se rozdílu směnnovaných nemovitostí, tedy
částka 6.950,-Kč bude stranou první zaplacena straně druhé do 14-ti dnů ode dne, kdy
strana druhá obdrží tuto směnnou smlouvu s vyznačeným rozhodnutím příslušného
katastrálního úřadu podle dané smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje návrh této směnné smlouvy 6 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování, jeden člen nepřítomen.
K bodu 5)
Pan Dufek č.p. 34 žádá obec o připojení vodovodní přípojky k danému stavení č.p. 34.
Při celoobecním připojení vodovodních přípojek bylo stavení č.p. ve vlastnictví jiného
majitele, který o přípojku neprojevil zájem. Vodovodní přípojka bude vyhotovena v
nejbližší možné době.
K bodu 6)
Obecní zastupitelstvo projednalo vyjádření od Pozemkového fondu Písek - výkonný
výbor - sekce správní ze dne 16. 4. 2008 zn. 30435/2008-Pr, které se týká pozemků
parc.č. 1210/4 a parc.č.1564/4 v k.ú. Tchořovice.
Zastupitelsvo obce schvaluje a tímto pověřuje starostu obce pana Josefa
Končelíka k jednání a rozhodování s těmito pozemky, schváleno 6 hlasy, jeden
člen nepřítomen, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 7)
Společnost Dvůr Lnáře uzavírá s obcí Tchořovice dohodu o užívání pozemku parc.č.
7/1, trvalý travní porost v k.ú. Tchořovice. Nájemné se stanovuje ve výši 100,- Kč/za
každý rok užívání. Nájem se uzavírá na dobu 30-ti let.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem této plochy 6 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování, jeden člen nepřítomen.
K bodu 8)
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o poskytování inženýrské činnosti se zástupci
firmy REVITA GROUP, spol. s r.o. Po projednání tohoto návrhu, kde obci firma Revita
group spol. s.r.o. nabídla pomoc při vybudování ČOV, se zastupitelstvo rozhodlo

následně tuto smlouvu uzavřít.
Zastupitelsvo schvaluje návrh smlouvy o poskytování inženýrské činnosti 6 hlasy,
jeden člen nepřítomen, nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 9)
Veřejná schůze se bude konat dne 29.8.2008 od 18 hod. v místním pohostinství Na
kopečku. Zvání jsou všichni občané Tchořovic.
K bodu 10)
Pan Pavel Kapr žádá o povolení k vjezdu na obecní cestu se zákazem vjezdu všech
motorových vozidel nad 3,5 t Tchořovice - Kocelovice. Po úpravě dodatkových tabulek
bude toto povolení vydáno.
K bodu 11)
Finanční poradce předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č.2/2008.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2008 6 hlasy, nikdo se nezdržel
hlasování, jeden člen nepřítomen.
K bodu 12)
Byla projednána změna obecně závazné vyhlášky č.1/2008. Změna se týká sazeb za
vjezd na letištní plochu. Sazba se mění na 200,-Kč za 1/2 dne a 400,-Kč za celý den.
Změna vyvěšena 8.8.2008 a sejmuta 24.8.2008. Platnost od 1.9.2008.
Změnu obecně závazné vyhlášky č.1/2008 schvaluje zasupitelstvo 6 hlasy, nikdo
se nezdržel hlasování, jeden člen nepřítomen.
K bodu 13)
- byl projednán příslib výměry všech chodníků v obci, bude následovat oprava ze zdrojů
dotace od Jihočeského kraje
- obci byla přislíbena dotace na vybudování točny u povodňových domků
Ověřovatelé zápisu:

František Hájek
Jaroslav Čadek

Josef Končelík
starosta obce

