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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 16. 1. 2017 od 18:00 hodin. 
 

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

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

25. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:10 hod. starostkou obce 
Mgr. Evou Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 5 členů 
ZO (J. Křivanec – omluven pozdější příchod), 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 24. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 25. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Miroslav Cihla. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Dárkové poukázky 2017 

4. Smlouva o zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání s KO 

5. SMOOS – majetkoprávní dispozice 

6. Koupě pozemku do vlastnictví obce 

7. Informace, různé 

8. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 25. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 25. zasedání Michaela Bolinu a Miroslava Cihlu 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2016. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 19. 12. 2016 do 16. 1. 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2016 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2017 bylo schváleno 
  
 

3. Dárkové poukázky 2017 
V rámci rozpočtu na rok 2017 předložila starostka návrh na schválení dárkových poukázek ve výši 500,- Kč 
a květiny v hodnotě 100,- Kč pro seniory s trvalým pobytem v obci Tchořovice v roce 2017 při životním jubileu 
70; 75; 80 let a poté každý rok; hodnotu vánočních dárkových poukázek v roce 2017 ve výši 500,- Kč 
pro všechny seniory od 70 let s TP v obci Tchořovice. Vzhledem ke spokojenosti občanů budou poukázky 
i nadále uplatňovány v COOP SUPERMARKETU Blatná, tř. J. P. Koubka (Labuť). Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje pro občany s trvalým pobytem v obci Tchořovice v roce 
2017  

I. dárkové poukázky ve výši 500,- Kč a květiny v hodnotě 100,- Kč při životním jubileu 70; 75; 80 let a dále 
každý rok 

II. 500,- Kč vánoční dárkové poukázky pro seniory od 70 let 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2017 bylo schváleno 
 

 
4. Smlouva o zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání s KO   
Starostka seznámila zastupitele se skutečností, že osoby podnikající, kteří produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému, který 
má naše obec zaveden pro nakládání s odpadem. Do roku 2016 byla již několik let výše ceny za tuto službu 
1 300,- Kč v případě, že byla využívána 1 popelnice na směsný odpad. Vzhledem k nárůstu nákladů obce 
na odvoz odpadů, navrhla starostka navýšit tuto smluvní částku. Starostka upozornila, že výše sjednané ceny 
nesouvisí s výší místního poplatku. V případě, že by podnikající osoba využívala obecního systému třídění 
odpadu a neměla s obcí uzavřenu smlouvu, mohla by být takovému původci uložena pokuta. Na základě údajů 
nákladů na odvoz odpadu za rok 2016 se zastupitelé většinově shodli na částce 1500,- Kč při využívání 
1 popelnice na směsný odpad. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s výší ceny 1 500,- Kč/ 1 popelnici na směsný odpad 

při uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi Obcí 

Tchořovice a osobou podnikající, která produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 

komunálnímu  

Výsledek hlasování: Pro 4, proti 1 (M. Bolina), zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2017 bylo schváleno 
 
18:35 příchod J. Křivanec – přítomno 6 zastupitelů 
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5.  SMOOS - majetkoprávní dispozice 
 
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 odpočinkového bloku se stříškou z majetku SMOOS pořízeného v rámci akcí 
„Občanské a turistické vybavenosti obcí SMOOS“ z POV JK 2016 do vlastnictví Obce Tchořovice. Obec uhradila 
k výše uvedenému majetku 40% 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 odpočinkového bloku se stříškou v celkové hodnotě 12 000,- 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  2016 dle předloženého návrhu. 

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

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2017 bylo schváleno 
 
Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o výpůjčce mezi Obcí a Svazkem měst a obcí okresu Strakonice 
(dále jen SMOOS), se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541. Předmětem výpůjčky je 1 ks 
balančního prvku SB 008 – LUNA Progress v majetku SMOOS, který byl pořízen v rámci akce „Občanská 
a turistické vybavenosti obcí SMOOS“ z POV JK 2016. Obec uhradila k výše uvedenému majetku 65% vlastní 
podíl. Starostka navrhla schválit výše zmíněnou smlouvu. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce balančního prvku 
SB 008 – LUNA Progress pořízeného v rámci projektu POV JK „Občanská a turistická vybavenost obcí SMOOS“ 
mezi Svazkem měst a obcí okresu Strakonice (dále jen SMOOS), se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, 
IČ 9109541 a Obcí Tchořovice dle předloženého návrhu. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2017 bylo schváleno 
 
 

6. Koupě pozemku do vlastnictví obce 
Starostka seznámila zastupitele s výsledky jednání týkající se pozemku parc. č. 59/9 a parc. č. 2407, oba v k. ú. 
Tchořovice. Obec je spoluvlastníkem těchto pozemků. Zájmem obce bylo vyřešení majetkoprávních vztahů 
k těmto pozemkům a získat předmětné pozemky do vlastnictví obce. Ŕešeno na zasedání ZO 4. 12. 2015. 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení Kupní smlouvu na tyto pozemky. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s nákupem 3/12 pozemku parc. č. 59/9 a ½ pozemku parc. č. 2407, oba pozemky v k.ú. 
Tchořovice, obec Tchořovice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice za cenu 3 100,- Kč  

II. pověřuje starostku uzavřením Kupní smlouvy mezi Obcí Tchořovice a obchodní společností 
Insolvenční v.o.s., IČ 02564866 se sídlem Sokolovská 266/145, Libeň, 180 00 Praha 8 
dle předloženého návrhu 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 7/2017 bylo schváleno 
 

7.  Informace, různé 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí finančních darů na podporu činnosti – 
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 

 Českému svazu ochránců přírody Makov, Nová Ves 10, 397 01 Čížová, IČO 70952302 - dar ve výši 
1500,- Kč převodem na účet č. 643001349/0800 na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů 
Makov. Tato organizace zajišťuje v naší oblasti kompletní služby spojené s péčí o volně žijící živočichy 
v nouzi – odchyt a následnou péči, včetně zajištění veterinární služby až po vypuštění do volné přírody, 
případně umístění v záchranné stanici. 

 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná, 
IČO 75018799 – dar ve výši 1 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností svazu převodem na účet  
č. 680612309/0800. 

Bez připomínek  
Starostka seznámila zastupitele se žádostí společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. IČ 27006891 
se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek o finanční dar na zřízení dalšího babyboxu. Z diskuze 
zastupitelů vyplynulo darovat společnosti částku 1 000,- Kč. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s  poskytnutím finančního daru  

 Českému svazu ochránců přírody ZO 18/02 ČSOP MAKOV, Nová Ves 10, 397 01 Čížová, 
IČO 70952302, ve výši 1 500,- Kč převodem na účet 643001349/0800 na zajištění provozu 
Záchranné stanice živočichů Makov. 

 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná, IČO 
75018799 ve výši 1 000,- Kč převodem na účet č. 680612309/0800 na úhradu nákladů spojených 
s činností svazu  

 společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. IČ 27006891 se sídlem Pod Oborou 88, 104 
00 Praha 10 – Hájek ve výši 1 000,- Kč převodem na účet č. 26116319/0800 na zřízení dalšího 
babyboxu 

II. pověřuje starostku uzavřením darovacích smluv 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno 
 

 Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Tchořovice v roce 2017 činil 8 790,- Kč 

 Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – výše odměn zastupitelů zůstanou podle usnesení č. 57/2014, 
bez připomínek 

 Zastupitel J. Křivanec seznámil zastupitele s žádostí o pronájem plochy letiště v červenci 2017 
na motocross – z důvodu velké hlučnosti nebude  žadateli umožněno organizování této akce na ploše 
letiště 
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 Starostka upozornila zastupitele na situaci, kdy akce, které z důvodu hlučnosti nepovolíme 
na tchořovické části letiště, se poté uskuteční na horní kadovské části letiště – hluk z této části letiště 
obtěžuje občany obce Tchořovice   

 Obecní schůze – březen 2017 – datum bude upřesněn podle akcí v místním pohostinství 
naplánovaných na březen 

 Zájezd na Šumavu 2/2017, zájezd do Aquaparku Čestlice – jarní prázdniny – doprava občanům s TP 
v obci Tchořovice bude hrazena z rozpočtu obce, bez připomínek 
 

11.  Diskuze 
 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina  

     

Miroslav Cihla 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


