Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni : J. Křivanec

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Zasedání ZO bylo zahájeno v 19.15 hod. Starostka konstatovala, že je přítomno 6 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 ze 46. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve
stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu 47. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Ivana Machovcová.
Návrhy na změnu programu : MAS zařadit jako bod programu č. 3.
Oprava znění usnesení č. 36/2014 jako bod č. 4
Navržený program včetně změn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Návrh na zřízení věcného břemene E.ON
MAS
Oprava usnesení č.36/2014
Modernizace veřejného osvětlení
Rozpočtové opatření
Volby říjen 2014
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 47. zasedání dle předloženého návrhu
II. volí ověřovateli zápisu 47. zasedání Miroslava Cihlu a Ivanu Machovcovou
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2014 bylo schváleno

2. Návrh na zřízení věcného břemene E.ON
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemku parc. č. 1540 v k. ú. Tchořovice v rámci stavby „Vrbno, HB,
stavební úpravy olejových kabelů NN, výměna“. Žádost o uzavření této smlouvy byla projednávána již na 35.
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zasedání ZO, kde však vzhledem k pohledávkám E.ON vůči obci nedošlo k jejímu odsouhlasení. Dluh byl ze strany
E.ON již uhrazen a proto došlo k zaslání opětovné žádosti (příloha č. 4).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí odpovídající zřízení práva odpovídající VB dle
předloženého návrhu
II. pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy dle odstavce I.
III. ruší usnesení č. 20/2013 týkající se stejné záležitosti.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2014 bylo schváleno

3. MAS
V souvislosti s novým obdobím 2014-2020 vyvstává otázka možného zařazení území obce do územní působnosti
Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., jako tomu bylo doposud.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se zařazením území obce Tchořovice do územní
působnosti Integrované strategie území regionu Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s. na období
2014-2020, realizované obecně prospěšnou společností Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno

4. Modernizace veřejného osvětlení
V létě 2014 byla v obci nainstalována na vyzkoušení 2 nová úsporná světla veřejného osvětlení u OÚ a u Taitlů.
Vzhledem k tomu, že se svítidla osvědčila, navrhla starostka zastupitelstvu, aby se tato zapůjčená světla koupila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s odkupem dvou zapůjčených svítidel, která byla v obci
testována 3 měsíce u obecního úřadu a u Taitlů.

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2014 bylo schváleno

5. Oprava usnesení č. 36/2014
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo projednáno zrušení účelového fondu obce. Zároveň bylo projednáno, že
peníze z tohoto fondu budou převedeny na běžný účet obce. V usnesení však nebylo uvedeno, že se peníze
převedou na běžný účet. Starostka navrhla změnit znění usnesení č. 36/2014.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání mění usnesení č. 36/2014, které zní: „Zastupitelstvo obce
schvaluje:
I.
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.
II.
Převod peněz z účelového fondu na běžný účet obce č. 680318329/0800“.

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2014 bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.9 /2014 (Příloha č. 5). Nikdo nevznesl
k rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č.9/2014
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 46/2014 bylo schváleno

6. Volby říjen 2014
Vzhledem k tomu, že toto zasedání ZO je, jak bylo avizováno, posledním v tomto volebním období, je nutné
vyřešit některé záležitosti. Dle zákona o obcích, respektive zákona o volbách do zastupitelstev obcí zanikne
mandát členům zastupitelstva obce dnem voleb. Starostka v souvislosti s tímto poděkovala zastupitelům za jejich
práci. Novým členům ZO vznikne mandát zvolením. To má tedy vliv zejména na práva zastupitelů. Ve volebním
mezidobí, tedy době ode dne voleb až do ustavujícího zasedání nového ZO bude v souladu se zákonem vykonávat
starostka obce veškeré své úkoly a disponuje k tomu všemi pravomocemi. To samé platí i v případě
místostarosty. Starostka v této souvislosti uvedla, že nikterak nehodlá prodlužovat volební mezidobí a svolá
ustavující zasedání na nejbližší možný termín po uplynutí zákonných lhůt. Pravděpodobný termín konání tak bude
pátek 7. listopadu od 19.00 hod.
Starostka obce dále upozornila na to, že za účelem vyloučení případně možných dohadů, pochybností či
obviňování, rozhodla, že v době konání voleb odevzdají klíče od zasedací místnosti všechny osoby, které s nimi
v současnosti disponují. Za rozhodné datum stanovila čtvrtek 9. 10. 2014. V pátek pak bude předán klíč
předsedovi volební komise, ostatní budou uschovány v trezoru.
Ze strany zastupitelů byl vznesen dotaz ohledně složení volební komise. Starostka informovala o tom, že
sedmičlenná komise je ve složení: Miloslava Bolinová, Jana Kaftanová, Vilemína Kaprová, Josef Kopřiva, Hana
Kotmelová, Jiřina Šíchová a zapisovatelkou byla jmenována Jana Loulová. Rovněž bylo upozorněno na
problematiku hlasování, když zároveň proběhnou i volby do Senátu. Starostka reagovala tím, že je úkolem
zejména pro volební komisi, aby upozornila na nutnost použití správně barevných obálek při jednotlivých
volbách. Jak hlasovat v obecních volbách je pak velmi pečlivě vysvětleno v příloze k hlasovacímu lístku, který
obdrží všichni voliči. Rovněž ale i zde musí být nápomocna volební komise.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace starostky obce v souvislosti s volbami konaných ve
dnech 10. a 11. října 2014 dle přednesené zprávy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.47/2014 bylo schváleno

7. Informace, různé


plot Tetauer – v souladu s projednáním problému pozemku parc. č. 2379 na 45. zasedání ZO zaslala
starostka obce panu Tetauerovi dopis, ve kterém ho žádá o sdělení písemného stanoviska ke zřízení
věcného břemena, aby mohla být vyvážena odpadní jímka nebo k případnému odkupu pozemku či jeho
části. Na tento dopis reagoval vlastník dopisem ze dne 29.9.2014(příloha č.6 ), který starostka
zastupitelům přečetla. Pan Tetauer v něm odmítl všechny návrhy obce a zároveň vyzývá obec
k dodržování zákonů a k odstranění jímky jako černé stavby.
Závěry pana Tetauera nejsou pravdivé, když zejména jímka byla řádně povolena současně se stavbou
povodňových domků. Je zároveň otázkou, co bylo myšleno tím, že „černou stavbou se měla následně
stát“, když to by jí zjevně měla být od samého počátku. Výzva k dodržování zákonů pak vyznívá „velmi
vážně“ od někoho, kdo plot staví ze své vlastní vůle bez jakéhokoliv povolení.
V dopise starostky byl pan Tetauer upozorněn na to, že pokud nedojde k dohodě o vyřešení přístupu
obce ke stavbě ve vlastnictví obce (jímky) a zajištění jejího nerušeného užívání bude nutno takového
stavu dosáhnout právní cestou. Starostka informovala zastupitele o tom, že dopis byl předán právnímu
zástupci obce za účelem podniknutí dalších kroků.



Velkoobjemový odpad – v sobotu 25. října 2014 od 8 – 10 h u obecního úřadu.



Protihluková okna – starostka informovala zastupitele, že ještě v letošním roce proběhne výměna oken
okolo hlavní komunikace financovaná ŘSD. Tato výměna se týká také bytu v čp. 96, který je ve vlastnictví
obce. Vzhledem k tomu, že ŘSD hradí pouze výměnu oken k silnici, navrhla starostka vyměnit v tomto
bytě zároveň jedno okno směrem k Blatné, aby tak byla vyměněna všechna okna v bytě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s výměnou všech oken v bytě čp. 96
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.48/2014 bylo schváleno



Kotel v pohostinství – během tohoto týdne došlo k závadě na kotli v pohostinství čp. 102, který je ve
vlastnictví obce. Vzhledem k finanční náročnosti opravy bylo navrženo pořídit nový kotel. Zastupitelstvo
souhlasí.



Vítání občánků – vzhledem k tomu, že se v letošním roce narodily 3 děti, bylo navrženo, aby se ještě letos
uskutečnilo vítání občánků. Bylo navrženo předat dárkové poukázky v hodnotě 1 000,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s předáním dárkové poukázky ve výši 1000 Kč při vítání
občánků.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.48/2014 bylo schváleno

8. Diskuze

Zasedání bylo ukončeno v 21.10 hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Cihla

Ivana Machovcová

Vyvěšeno: 10.10.2014
Sejmuto: 27.10.2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu
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