
1 

 

Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 29.8.2014 od 19 hodin. 
 

Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla,  V. Končelík, J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová, P. Šeda 
Omluveni : -------- 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19 hod. Starostka konstatovala, že je přítomno všech 7 členů ZO, zasedání 
zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Informovala, že pozvánka na toto 
zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – příloha č. 2) zároveň na dnešní 
zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty, přičemž pozvánka 
obsahovala návrh programu.  
Dále předsedající informovala, že zápis z 45. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve 
stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 46. zasedání ZO byli navrženi Vlastimil Končelík a Pavel Šeda.  
Návrhy na změnu programu - starostka navrhla zařadit na program schválení vyřazení nepotřebného nebo 
nefunkčního majetku obce.  
 
Navržený program po změně: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Smlouva EKO - KOM 

 Zrušení účelového fondu 

 Rekonstrukce rozhlasu 

  Rozpočtové opatření  

  Vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku obce 

 Informace, různé 

 Diskuze 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 46. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 46. zasedání Vlastimila Končelíka a Pavla Šedu. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno 
 
 
 

2. Smlouva EKO-KOM 
Starostka představila zastupitelům regionální manažerku společnosti EKO-KOM paní Lenku Pravdovou a spolu s ní 
informovala zastupitele o návrhu nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen 
„Smlouva“). Obec má se společností uzavřenu platnou smlouvu. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a 
zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Ze strany společnosti EKO – KOM 
byla nová smlouva předložena již s podpisem bez možnosti úpravy smlouvy. EKO-KOM využívá situace, kdy na trhu 
nemá v našem kraji žádnou konkurenční firmu. 
Základní změny:   

 smlouva je upravena podle NOZ 

 je zohledněno prodloužení autorizace Společnosti 
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 mění se struktura odměn 

 jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy související s provozem systému  EKO-KOM     

 smlouva obsahuje více sankcí než původní  
 
Poté se paní Pravdová rozloučila a zastupitelé projednali schválení uzavření nové smlouvy. Starostka navrhla 
schválit uzavření nové smlouvy. Smlouva byla konzultována i s právním zástupcem obce. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17,  
140 21 Praha 4 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 1(J. Křivanec)  
Usnesení č.35 /2014 bylo schváleno 
 

 
 
3. Zrušení účelového fondu 
Starostka informovala zastupitele o situaci týkající se účelového fondu u České spořitelny a.s. Zřízení účelového 
fondu bylo schváleno 16.11.2002 zastupitelstvem obce Tchořovice na odstranění následků po povodni (Příloha 
č.3). 
Zdroje fondu byly  

 dotace na opravu bytového fondu občanům po povodni 

 poskytnuté finanční dary obci na odstranění povodňových škod 

 dotace z běžného účtu obce 

 úroky z účtu 
použití fondu 

 poskytnutí prostředků občanům na opravy bytového fondu 

 na odstranění povodňových škod v obci 

 na bankovní poplatky 
V současnosti jsou příjmem účtu pouze úroky z účtu a výdaji bankovní poplatky. Bankovní poplatky 
několikanásobně převyšují úroky z účtu. Tudíž zrušení účtu povede k úspoře peněz.  Z tohoto důvodu starostka 
navrhuje zrušení účelového fondu u České spořitelny. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje zrušení účelového fondu u České spořitelny  
č. 970189 -0680318329, který byl zřízen na základě schválení Zastupitelstva obce Tchořovice dne 16.11.2002 na 
odstranění následků po povodni. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č.36 /2014 bylo schváleno 

 
 

4. Rekonstrukce rozhlasu 
Starostka informovala zastupitele, že obecní rozhlas, který byl vybudován asi před 10 lety, má některé prvky 
zastaralé popř. nefunkční a je potřeba provést kontrolu jednotlivých částí. Zároveň předložila zastupitelům 
cenovou nabídku společnosti VATEX ELEKTRONICS spol. s r.o., která rozhlas v obci instalovala. Nabídka  se týká 
pořízení nové řídící jednotky a doplnění sítě o další 2 venkovní přijímače v obci – Kupcovi a draha, které dosud 
nebyly pokryty přijímači. Zároveň budou zkontrolovány a opraveny přijímače stávající. Z tohoto důvodu starostka 
navrhuje rozpočtovým opatřením posílit položku na modernizaci obecního rozhlasu částkou 60 000,- Kč.  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s modernizací obecního rozhlasu dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 37/2014 bylo schváleno 
 

 
 
 
 
5.  Rozpočtové opatření č. 7/2014, č.8/2014 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatření m č. 7/2014( Příloha č. 4). Zároveň navrhla schválit návrh 
rozpočtového opatření  č. 8/2014(Příloha č. 5). Zastupitelé neměli výhrady k žádnému rozpočtovému opatření. 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2014 
II. souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/2014. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno 
 

 
 

 
6. Vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku obce  
Likvidační komise ve složení  předseda: Vlastimil Končelík 
    členové: Miroslav Cihla, Pavel Šeda 
předložila ke schválení Návrh na vyřazení majetku Obce Tchořovice k 31. 8. 2014(Příloha č. 6). Nikdo ze 
zastupitelů nevznesl k předloženému vyřazení námitku. Starostka navrhuje Návrh na vyřazení schválit. 
 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  s vyřazením majetku Obce Tchořovice dle předloženého 
návrhu likvidační komisí. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 39/2014 bylo schváleno 
 
 

 
7. Informace, různé 

 Letecký den – 20.9.2014, WC a občerstvení – zodpovídá starostka, SDH – zajistí stan, organizace parkování 
– M. Cihla 

 28.9.2014 divadlo O pejskovi a kočičce v pohostinství od 14 h – zodpovídá I. Machovcová 

 30.8.2014 Burza Tchořovice – převzetí plochy – M. Cihla 

 větve na návsi, které zde zůstaly po stavění máje – za odstranění  zodpovídá P.Šeda 
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 P. Šeda vznesl námitku k zápisu 45. zasedání ZO a to, že v zápise je uveden jako „omluven“,  když na toto 
zasedání nebyl pozván prostřednictvím elektronické pošty a tudíž se nikterak neomlouval. Kontrolou 
odeslaných emailů bylo zjištěno, že koncept tohoto emailu opravdu nebyl odeslán. Starostka se za toto 
nedopatření omluvila. Zastupitelé shledali námitku jako oprávněnou, nicméně P. Šeda (stejně jako ostatní 
členové zastupitelstva) o zasedání fakticky věděl, když zastupitelé mezi sebou komunikují i jinými způsoby 
než elektronicky a pozvánka samozřejmě byla vyvěšena v řádném termínu na úředních deskách. Námitka 
je rovněž však nepřesná v tom smyslu, že 45. zasedání bylo přerušeno na jiný den, o čemž byli všichni 
zastupitelé (i nepřítomní první den) informováni a z tohoto druhého dne se již P. Šeda omluvil.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  
I. považuje námitku P. Šedy k zápisu ze 45. zasedání týkající se jeho účasti a pozvání za oprávněnou  

II. ukládá starostce obce dbát zvýšené pozornosti při zaslání pozvánek na jednání ZO  
III. ukládá starostce obce upravit zápis z 45. zasedání ZO tak, aby nebyl P. Šeda dne 4.7.2014 uveden jako 

omluven, ale nepřítomen  
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 40/2014 bylo schváleno 
 
 

 
8. Diskuze 
Byl diskutován termín konání příštího zasedání ZO. Starostka obce uvedla, že v tomto volebním období 

svolá (pokud se nestane nic mimořádného) ještě jedno jednání ZO a to na pátek 26.9. nebo 3.10.2014.  

O tomto budou členové zastupitelstva informováni.  
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 21 hod. 

 

Starostka:  Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Vlastimil Končelík  

 

 

   Pavel Šeda  

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 10. 9. 2014 
 Sejmuto: 25. 9. 2014  
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


