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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 26. 8. 2016 od 19:00 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  

20. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 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 z 19. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 20. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Veřejně prospěšné práce 

4. Polní cesty 

5. Letiště 

6. SMOOS – vlastní podíl k dotačním titulům 

7. Změna nájemní smlouvy 

8. SOB – finanční dar 

9. Pronájem bytu v čp. 77 

10. Informace, různé 

11. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 20. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 20. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 33/2016 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2016. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 9. 7. 2016 do 26. 8. 2016.  
Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016 (příloha č. 3) 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 34/2016 bylo schváleno 
  
 
 

3. Veřejně prospěšné práce 
Starostka informovala zastupitele, že došlo ke změně délky možnosti čerpání finančních prostředků od Úřadu 
práce týkající uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen 
VPP) z původních 6 měsíců na 7 měsíců. Oba pracovníci by pokračovali v pracích při údržbě obce 
do 31. 10. 2016.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prodloužením Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP uzavřené mezi Obcí Tchořovice a Úřadem práce ČR do 31. 10. 2016.  

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 35/2016 bylo schváleno 
 

 
4. Polní cesty   
Starostka informovala zastupitele, že na základě usnesení 21/2016 ze dne 2. 5. 2016 požádala Státní pozemkový 
úřad (dále jen SPÚ) o vybudování a rekonstrukci polních cest parc. č. 2024, 2557 2526, 3718 vše 
v k. ú. Tchořovice. Obec požadovala změnu povrchu na zpevněnou komunikaci  - penetrace. Dle sdělení SPÚ je 
v současné době možné realizovat polní cesty odpovídající parametrům dle schváleného návrhu Plánu 
společných zařízení KoPÚ Tchořovice (dále jen PSZ). Výše uvedené polní cesty jsou navrženy jako travnaté, 
popřípadě zpevněné kamenivem. Na základě odpovědi SPÚ na žádost obce týkající se výše zmíněných cest 
navrhla starostka zrušit bod II. usnesení č. 21/2016. 

 
 
Usnesení č.21/2016 ze dne 2. 5. 2016 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad týkající se úpravy cest parc. č. 2024, 2557, 2526 a 
3718 v k. ú. Tchořovice   

II. souhlasí se změnou povrchu upravovaných cest na zpevněnou komunikaci (penetračním makadamem - 
penetrace). 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. ruší bod II. usnesení č. 21/2016 
II. souhlasí s realizací polních cest parc. č. 2024, 2557 2526, 3718 vše v k. ú. Tchořovice odpovídající 

parametrům dle schváleného návrhu Plánu společných zařízení KoPÚ Tchořovice 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 36/2016 bylo schváleno 
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5. Letiště 
Starostka informovala zastupitele, že vlivem velkých teplot došlo v létě k poničení části plochy letiště. 
Po konzultaci s odborníkem byl navržen způsob opravy poškozené části plochy na hlavní dráze a na komunikaci 
vedoucí přes plochu letiště směrem k rybníku Starý. Místostarosta seznámil zastupitele se způsobem opravy. 
Oprava by měla být provedena ještě letos, aby nedošlo k dalšímu poškození plochy. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  

I. s opravou poničené letištní plochy v roce 2016 dle předloženého návrhu  
II. pověřuje starostku provedením potřebného rozpočtového opatření. 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 37/2016 bylo schváleno 
 
Zastupitelé byli informováni o nových akcích na ploše letiště od září 2016 – bez připomínek. 
 

 

6. SMOOS – vlastní podíl k dotačním titulům 

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/SMOOS 2016. V rámci této 
dotace pořídila obec 1 ks odpočinkového bloku se stříškou za celkovou cenu 12 000,- Kč. Starostka navrhla 
schválit uhrazení vlastního 40% podílu SMOOS tj. 4 800,- Kč. 

 Zároveň informovala zastupitele, že vzhledem k tomu že v letošním roce dostal SMOOS na základě podané 
žádosti Jihočeskému kraji méně peněz, bude podíl obce 65%. Z této dotace by byl pořízen 1 herní prvek pro děti 
v ceně cca 20 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí 

I. s uhrazením 40% podílu  k dotaci SMOOS – DT 7/2016 ve výši 4 800,- Kč,- Kč (nákup 1 ks odpočinkového 
bloku se stříškou) a odesláním výše uvedené částky na účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice, 
IČ 69109541, č.ú. 154513538/0300 

II. s pořízením herního prvku pro děti v rámci žádosti o dotaci podané SMOOS v roce 2016  
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 38/2016 bylo schváleno 
 
 

 

7.  Změna nájemní smlouvy 

Starostka informovala zastupitele, že od 8. 8. 2016 do 24. 8. 2016 byl na úřední i elektronické desce zveřejněn 
záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1. 10. 2012 o nájmu a užívání zemědělské půdy (Příloha č. 4). 
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě výše nájmu ze současných 2 000,- Kč za 1 ha na 3 000,- Kč 
za 1 ha. K záměru se v zákonné lhůtě nikdo nevyjádřil. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje změnu nájemní smlouvy uzavřenou dne 1. 10. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
20. 12. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 4. 2015 o nájmu a užívání zemědělské půdy 
parc. č. 2415, 2469, 2615, 2607, 2369, 2599, 2598, 2372, 2568, 2556, 2562, 2563, 2564, 2561, 
2557, 2554, 2551, 2543, 2541, 2538, 2539, 2536, 2537, 2285, 2141, 2120, 2115, 2062, 2063, 
2045, 2024, 1369, 1373, 862/5, 67/1, 64, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2529, 2532, 2533, 
2560, 2566, 2610, 1530, 2530, 204/10, 1546/2, 15, 19, 824/2, 2451, 2455, 2527, 2545 v k. ú. 
Tchořovice zapsaného na LV č. 1 pro obec a k. ú. Tchořovice u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský  kraj, katastrální pracoviště Strakonice týkající se zvýšení nájmu na 3 000,- Kč za 
1 hektar 

II. ukládá starostce Obce Tchořovice uzavřít Dodatek č. 3 podle bodu I. tohoto usnesení 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 39/2016 bylo schváleno 
 
 

8.  SOB – finanční dar 

Starostka seznámila zastupitele se žádostí Svazku obcí Blatenska (dále SOB) o finanční podporu vydání knihy 
pana Pavla Sučka „Povídání o důlních skřítcích Jakubovi, Janovi a Aloisovi z jižních Čech, ze zlatonosné oblasti 
mezi Kasejovicemi a Bělčicemi“. Obec by poskytla finanční dar SOB. Svazek by po vydání knihy daroval knihy 
ve stejné finanční hodnotě. Zastupitelé se shodli na poskytnutí finančního daru 3 300,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 300,- Kč Svazku obcí Blatenska, IČ: 68538189, se sídlem 
J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná na podporu vydání knihy Pavla Sučka „Povídání o důlních skřítcích 
Jakubovi, Janovi a Aloisovi z jižních Čech, ze zlatonosné oblasti mezi Kasejovicemi a Bělčicemi“ 

II. pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy mezi Obcí Tchořovice a Svazkem obcí Blatenska 
podle bodu I. tohoto usnesení. 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 40/2016 bylo schváleno 
 

9.  Pronájem bytu v čp. 77 

Starostka informovala zastupitele, že od 1. 9. 2016 bude volný byt č. 5 ve Tchořovicích čp. 77 ve vlastnictví obce. 
Karta volného bytu byla zveřejněna 18. 8. 2016 na úřední desce Obce Tchořovice. Na základě Směrnice 
pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77 starostka navrhla stanovit termín 
pro podání žádostí o byt č.5 nejpozději do 5. 9. 2016. Nájemní smlouva by s budoucím nájemníkem byla 
uzavřena v září 2016. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s navrženým termínem pro podání žádostí o byt č. 5 
ve Tchořovicích čp. 77 nejpozději 5. 9. 2016.  

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno 
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10.  Informace, různé 
 

 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu  
 Výměna oplocení okolo kaple sv. Václava v Obci Tchořovice – Milan Hrubý, Malá 621, 

388 01 Blatná, IČ 62520571 
 Oprava střechy na budově čp. 102 ve Tchořovicích – Josef Cihla, 387 42 Předmíř 29, IČ 68535961 

 Diakonie – poděkování za uspořádání sbírky  

 Informace o schůzce starostky se zástupci společnosti Vodní díla TBD Praha 19. 8. 2016 – prohlídka 
hrází rybníků Nový, Hořejší, Dolejší, seznámení s aktuální situací týkající se hráze rybníka Starý 

 Kontroly – starostka seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016 a výsledkem kontroly obce provedené Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje týkající se 
požární ochrany a krizového řízení. 

 Vysílač T-Mobile na budově čp. 77 – starostka informovala zastupitele o zahájení jednání se zástupcem 
firmy o možném rozšíření anténního systému na budově čp. 77 v majetku obce Tchořovice. O výsledcích 
jednání budou zastupitelé postupně informováni 

 Uzavírka komunikace II/174, III/02017 a III/02018 (okruh kolem letiště v k. ú. Pole) 15. 10. 2016       
7:00 – 18:00 – důvodem je sportovní motoristická akce. Zastupitelé nemají k uzavírce připomínky. 

 Termín odvozu velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu –  sobota 15. 10. 2016 

 Vyúčtování elektřiny a plynu obce Tchořovice 7/2015 – 7/2016 – zastupitelé seznámeni s vyúčtováním, 
starostka informovala, že došlo k úspoře při spotřebě elektrické energie na veřejném osvětlení – 
důvodem je výměna svítidel za úsporná v  roce 2015 v části obce od bytovek k Dolejšímu mlýnu  

 Loutkové divadlo O Budulínkovi – v neděli 2. října od 10 h v pohostinství 

 Vítání občánků 2016 – bude upřesněn termín 
 
Z dalšího jednání se omluvila Ivana Machovcová – odchod 21:00, přítomno 6 zastupitelů. 
 

 Volby do krajských zastupitelstev 7. a 8. 10. 2016  

 Jednání s ŘSD - starostka informovala zastupitele, že ŘSD nechalo vypracovat dopravně urbanistickou 
studii humanizace průjezdních úseků silnic I/20 v Jihočeském kraji, která se týká také naší obce. 
Při pochůzce naší obcí se zástupci ŘSD starostka upozornila na problémy týkající se komunikace I/20, 
která obcí prochází. 
 Zároveň byla započata jednání týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků mezi ŘSD a obcí. 
Zastupitelé budou o probíhajících jednáních průběžně informováni. 
 
 

8.  Diskuze 
Zabezpečení plochy letiště 
Oprava lesní cesty od rybníka Hadí ke křižovatce se silnicí z Blatné do Vrbna 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 21:15 h  

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina      

Jan Křivanec 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


