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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 28. 1. 2016 od 18:00 hodin. 
 

Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, Z. Nejedlá, P. Šeda 
Nepřítomen: --------  
Omluveni: ---------- 
Dále přítomni: --- 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

15. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:05 hod starostkou obce 
Mgr. Evou Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno všech 
7 členů ZO, zasedání zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Předsedající 
informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – 
příloha č. 2) a zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím 
elektronické pošty, přičemž pozvánka obsahovala návrh programu.  
 
Dále předsedající informovala, že zápis ze 14. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 15. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Pavel Šeda. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Rozpočtové opatření 

 Dotace 

 Vodné 

 Místní POV 

 Informace, různé 

 Diskuze 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 15. zasedání dle předloženého návrhu  
II. volí ověřovateli zápisu 15. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2016 bylo schváleno 
 

 
 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2015 a 13/2015. Zároveň informovala 
zastupitele o fakturách přijatých za období od 7. 12. 2015 do 28. 1. 2016. Bez připomínek 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2015 a č. 13/2015 
(příloha č. 3,4) 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2016 bylo schváleno 
  

 
3. Dotace 
Starostka seznámila zastupitele se žádostí Svazku měst a obcí okresu Strakonice (dále jen SMOOS), se sídlem 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541 o zaplacení vlastního podílu k DT 7/POV 2015 ve výši 7 937,-
 Kč. V rámci této akce byly zakoupeny 4 lavičky a 1 kolostav pro 5 kol v celkové hodnotě 26 454 Kč. Vlastní podíl 
obce Tchořovice tvoří 30% z této ceny. Starostka navrhla schválit uhrazení vlastního 30% podílu SMOOS. 
 
Starostka informovala zastupitele o žádostech o dotaci, které podala v lednu 2016: 
Dotační programy Jihočeského kraje  Obnova drobné sakrální architektury 
     Podpora kultury 
Ministerstvo pro místní rozvoj (Podpora obnovy a rozvoje venkova) Rekonstrukce kaple a božích muk  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s uhrazením 30% podílu  k dotaci z Programu obnovy venkova dotační titul 7  za rok 2015 
ve výši 7 937,- Kč ( nákup 1 ks kolostav a 4 ks laviček) a odesláním výše uvedené částky na účet Svazku 
měst a obcí okresu Strakonice, IČ 69109541 č.ú. 154513538/0300. 

II. bere na vědomí podání žádostí o dotaci   
o Dotační programy Jihočeského kraje  Obnova drobné sakrální architektury 

Podpora kultury 
o Ministerstvo pro místní rozvoj  Rekonstrukce kaple a božích muk 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2016 bylo schváleno 
 

 
4. Vodné  

Starostka informovala zastupitele o nepřesné formulaci usnesení č. 62/2015 ze 14. 12. 2015 a předložila 
zastupitelům ke schválení, aby výše pevné složky pro vodoměry s kapacitou od 1,5 m3/h  do 4 m3/h  včetně byla 
300,- Kč.  
Upřesnění formulace odběratele s trvalým pobytem v obci Tchořovice – jedná se o nemovitost připojenou 
na obecní vodovod, ve které je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v obci Tchořovice nebo je tato 
nemovitost v majetku osoby s trvalým pobytem v obci Tchořovice.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje upřesnění usnesení č. 62/2015 ze dne 14. 12. 2015 

I. pevná složka vodného pro vodoměry s kapacitou od 1,5 m3/h  do 4 m3/h  (včetně) je 300,- Kč ročně. 
II.  vysvětlení označení odběratele s trvalým pobytem v obci Tchořovice - jedná se o nemovitost připojenou 

na obecní vodovod, ve které je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v obci Tchořovice nebo 
je tato nemovitost v majetku osoby s trvalým pobytem v obci Tchořovice.  

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2016 bylo schváleno 
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5. Místní POV 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení Přílohu č. 1 k Místnímu programu obnovy venkova Obce 
Tchořovice 2016 – 2020 (příloha č. 5), kterou bylo potřeba vypracovat na základě žádosti Krajského úřadu. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Přílohu č. 1 k Místní program obnovy venkova obce 
Tchořovice na období 2016 – 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2016 bylo schváleno 
 

 
6.  Informace, různé 

 

 Kácení stromů podél komunikace od bytovek k Dolejšímu mlýnu – na základě vyhodnocení zdravotního 
stavu stromů navrhla starostka schválit kácení 10 ks stromů na pozemcích v majetku Obce Tchořovice 
parc. č. 1518/1 a 1518/9 v k. ú. Tchořovice při komunikaci od obecního skladu směrem k Dolejšímu 
mlýnu, které jsou poškozené, napadené hnilobou, vyvrácené a ohrožují tak bezpečnost. Zastupitelé se 
domluvili na tom, že získaná dřevní hmota bude darována místnímu SDH Tchořovice.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí 

I. s kácením 10 kusů stromů v lipové aleji na pozemcích v majetku Obce Tchořovice parc. č. 1518/1 
a 1518/9 v k. ú. Tchořovice při komunikaci od obecního skladu směrem k Dolejšímu mlýnu 
dle předloženého návrhu 

II. s poskytnutím získané dřevní hmoty formou daru místnímu SDH Tchořovice 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2016 bylo schváleno 

 
 

 Spolek Lungta, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 podal v lednu 2015 žádost o projednání připojení se 
k akci Vlajka pro Tibet 2016, a to vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. letošního roku na budově úřadu - obec 
se k akci nepřipojí – bez připomínek 

 Platební výměr na úrok z posečkané částky – starostka informovala zastupitele, že v listopadu 2015 
podala žádost na Finanční úřad pro Jihočeský kraj o prominutí úroku z povoleného posečkání. Platebním 
výměrem byl vyčíslen tento úrok na 55 923 Kč a na základě podané žádosti o prominutí, byla prominuta 
pouze částka 714 Kč. 

 26. 3. 2016 – setkání žáků malotřídní školy ve Tchořovicích a zahájení výstavy o její historii - výstava 
potrvá asi měsíc na OÚ v zasedací místnosti, projednány organizační záležitosti  
 

7.  Diskuze  
 
Zasedání bylo ukončeno v 19: 10 hod. 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla     Pavel Šeda 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


