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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 19. 12. 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  

24. 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 z 23. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 24. zasedání ZO byli navrženi Ivana Machovcová a Zdeňka Nejedlá. Návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Rozpočet 2017 

4. Rozpočtový výhled 2017 - 2020 

5. Majetkoprávní dispozice 

6. ZŠ, MŠ – školské obvody 

7. Letiště parc. č. 2161 – kanalizace 

8. Dotace 2017 

9. ŘSD – dopravně - urbanistická studie I/20 

10. Informace, různé 

11. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 24. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 24. zasedání Ivanu Machovcovou a Zdeňku Nejedlou 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 56/2016 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2016. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 19. 11. 2016 do 19. 12. 2016. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 57/2016 bylo schváleno 
  
 

3. Rozpočet 2017 
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce ve stanovené lhůtě.   
Občané ani zastupitelé nevznesli připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017. Finanční výbor nemá 
k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2017 žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje dle předloženého návrhu (Příloha č. 6) rozpočet na rok 
2017 jako přebytkový s plánovanými příjmy 3 877 500,-  Kč a financováním (prostředky na bankovních účtech) 
1 400 000,- Kč a výdaji 4  707 500,-  Kč, přebytek hospodaření ve výši 570 000,- Kč bude využit na splátku 
dlouhodobých úvěrů (třída financování). 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 58/2016 bylo schváleno 

 
 

4. Rozpočtový výhled 2017 - 2020   
Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce ve stanovené 
lhůtě.  Občané ani zastupitelé nevznesli připomínky k tomuto návrhu. Finanční výbor nemá k předloženému 
návrhu rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020 žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2020 
dle předloženého návrhu (Příloha č. 4) 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 59/2016 bylo schváleno 
 
   

5.  Majetkoprávní dispozice 
Pan Martin Krejčí požádal o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Tchořovice parc. č. 2166 v k. ú. Tchořovice 
vše zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice. Pozemek 
o výměře 32 m2 je již několik desetiletí součástí předzahrádky domu čp. 93. Starostka navrhla vyhlásit záměr 
prodeje tohoto pozemku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku ve vlastnictví 
obce Tchořovice parc. č. 2166 v k. ú. Tchořovice vše zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
katastrální pracoviště Strakonice 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 60/2016 bylo schváleno 
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Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Obcí a Svazkem měst 
a obcí okresu Strakonice (dále jen SMOOS), se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541. Účelem 
smlouvy je bezúplatný převod 1 ks kolostavu pro 5 kol a 4 ks laviček Costada s opěrkou z majetku SMOOS 
pořízeného v rámci akcí „Občanské a turistické vybavenosti obcí SMOOS“ z POV JK 2015 do vlastnictví Obce 
Tchořovice. Obec uhradila k výše uvedenému majetku 30% vlastní podíl. Starostka navrhla schválit výše 
zmíněnou smlouvu. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s bezúplatným převodem 1 ks kolostavu pro 5 kol v celkové hodnotě 3 164,- Kč a 4 ks laviček 
Costada s opěrkou v celkové hodnotě 23 290,- Kč z majetku Svazku měst a obcí okresu Strakonice (dále 
jen SMOOS), se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541 do majetku Obce Tchořovice, 
pořízeného z dotace Programu obnovy venkova dotační titul 7  2015 dle předloženého návrhu. 

II. souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi SMOOS a Obcí Tchořovice 
dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 61/2016 bylo schváleno 
 
 

6. ZŠ, MŠ – školské obvody 
Starostka informovala zastupitele o změnách vyplývajících z novely školského zákona č. 178/2016 Sb., kterou se 
mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Vzhledem k tomu, že naše obec není zřizovatelem základní ani 
mateřské školy, musí uzavřít dohodu (veřejnosprávní smlouvu) se zřizovatelskou obcí o vytvoření společného 
školského obvodu ZŠ i MŠ. V návaznosti na uzavřenou dohodu o společném školském obvodu stanoví pak obec 
příslušnou část školského obvodu obecně závaznou vyhláškou. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s městem 
Blatná  - ZŠ T. G. Masaryka a s obcí Lnáře Základní škola a Mateřská škola Lnáře 

II. souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
s městem Blatná - Mateřská škola Blatná, Vrchlického 
  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 62/2016 bylo schváleno 
 
 

7.  Letiště parc. č. 2161 – kanalizace 
Starostka seznámila zastupitele s  náklady při čištění kanalizace z letiště na Kupcovech.  Čištění bude provedeno 
po obhlídce kanalizace v roce 2017. K provedení čištění kanalizace nebyly vzneseny připomínky. Starostka dále 
upozornila na to, že při převodu části letiště darovací smlouvou na Obec Kadov nebyla nikterak řešena otázka 
příslušenství, které je z celé plochy letiště. Není do budoucna možné, aby náklady na jeho údržbu nesla toliko 
Obec Tchořovice.  

 
8.  Dotace 2017 
Starostka seznámila zastupitele s připravenými žádostmi o dotace  
    Název akce (výše požadované dotace) 
POV Jihočeského kraje 2017   Komunikace v obci Tchořovice (168 000,- Kč) 
    Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice (28 000,- Kč) 
    Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů v obci Tchořovice  
     (54 000,- Kč) 
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Ministerstvo pro místní rozvoj (Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016) 
    Rekonstrukce propustku Tchořovice (1 234 372,- Kč)  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje 2017 dle předloženého návrhu 

I. Komunikace v obci Tchořovice 
II. Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice 

III. Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů v obci Tchořovice 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 63/2016 bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu majetku obce 
Tchořovice poškozeného živelní pohromou v roce 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu 
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 64/2016 bylo schváleno 
 

 
9.  ŘSD – dopravně – urbanistická studie 
Starostka seznámila zastupitele s obsahem dopisu č.j. 2016/532/TCH z 21. 11. 2016 „Připomínky k dokumentaci“ 
adresovaného firmě AF-CITYPLAN, která zpracovává urbanistickou studii humanizace průjezdních úseků silnic 
I/20. Dopis se týkal připomínek naší obce k navržené dokumentaci humanizace I/20.  
Projednávány byly tyto body: 

 umístění vjezdových ostrůvků ke zpomalení rychlosti na severním i jižním vjezdu 

 nebezpečné napojení místní komunikace 1 b (cesty na Kocelovice) na I/20  v místě železničního přejezdu 

 změna organizace dopravy na návsi 

 řešení situace před a za mostem  

 bezpečnost chodců na mostě 

 oblast Kupcovy 

 chodníky okolo I/20 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhovou částí projektu na pracovní schůzce dne 24. 10. 2016 v terénu 
i v mapových podkladech. Své připomínky mohli prezentovat do 14. 11. 2016, kdy proběhla 2. pracovní schůzka 
týkající se rozpracovaného projektu. Na základě těchto připomínek vypracovala starostka dopis „Připomínky 
k dokumentaci“ (Příloha č. 5).  
Obsah dopisu bez připomínek - dopis obsahoval všechny připomínky, které zastupitelé k návrhu vznesli. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s obsahem dopisu čj. 2016/532/TCH z 21. 11. 2016 „Připomínky 
k dokumentaci“ adresovaného firmě AF-CITYPLAN týkající se návrhu dopravně urbanistické studie humanizace 
průjezdních úseků silnic I/20. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 65/2016 bylo schváleno 
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10.  Informace, různé 
o Uzavřena Smlouva o zajištění zimní údržby se SÚS Jihočeského kraje závod Strakonice - 

smlouva na období 12/2016 – 3/2017, zimní údržbu si bude obec provádět svojí technikou, 
v případě potřeby nebo kalamity je možné na základě uzavřené smlouvy využít služeb SÚS 
Jč kraje 
 

o Dar Domovu pro seniory v Blatné -Starostka předložila návrh na poskytnutí daru Domovu 
pro seniory v Blatné, kde jsou umístěni 2 občané ze Tchořovic. Tento dar ve výši 3 000,- Kč je 
ve výdajových položkách rozpočtu pro rok 2016.  

  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s  poskytnutím finančního daru Domovu pro seniory, se sídlem tř. T. G. Masaryka 272, 
388 01 Blatná, IČ 00668109, ve výši 3 000,- Kč převodem na účet č. 174-5501505544/0600. 

II. pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 66/2016 bylo schváleno 

 
o Diakonie Broumov – poděkování za spolupráci 

 
o Vysílač T-Mobile – připravuje se projekt na zavedení optického kabelu namísto mikrovlnného 

spoje do technologické místnosti vysílače T-Mobile v přízemí budovy Tchořovice čp. 77 
 

o Letiště – slet ultralehkých letadel 3. 6. 2017 
 

o Zkrácení vázací doby a výmaz zástavního práva – starostka informovala zastupitele, že 
na základě žádosti, kterou podala na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, bylo vymazáno zástavní 
právo vůči MMR k nemovitostem čp. 18, 21, 38, 50, 96 ve Tchořovicích ve vlastnictví obce 
Tchořovice a zároveň zkrácena vázací doba platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými 
s dotací v roce 2000 a 2002, která již uplynula. 
 

o IV. aktualizace ÚAP ORP Blatná – aktualizací nadřazené krajské dokumentace došlo ke změně 
trasování záměru V6 vodovod Bezdědovice – Lnáře a došlo tak k rozporu mezi Územním plánem 
Tchořovice a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Tato skutečnost bude zohledněna 
při aktualizaci Územního plánu obce Tchořovice v budoucnu. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí rozpor mezi Územním plánem Tchořovice a Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, který vznikl aktualizací nadřazené krajské dokumentace změnou 
trasování záměru V6 vodovod Bezdědovice – Lnáře.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 67/2016 bylo schváleno 
 

o SOB – realizace projektu „ Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ - do naší obce budou 
 dodány kontejnery na tříděný odpad v únoru 2017, vlastní podíl obce bude 15% 
           - žádost o dotaci OPŽP „kompostéry“ pro občany byla podána 11/2016 
           - příspěvek PREVENTU 117 408,- Kč 
           - příspěvky do kalendáře SOB 2018 (foto + termíny akcí) posílat začátkem roku 2017 
 

o Pořízen odvlhčovač 
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o Oprava oplocení kolem vrtu, dokončeno oplocení bývalé skládky 
o Na OÚ probíhá oprava WC 
o informace od p. Houdka o ukončení provozu pojízdné prodejny od 2/2017 z důvodu malého 

počtu zákazníků v jednotlivých obcích 
 

11.  Diskuze 
Zimní údržba chodníků  
Výměna vodoměrů 

 
 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ivana Machovcová  

     

Zdeňka Nejedlá 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


