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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 18. 2. 2017 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  

26. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:15 hod. starostkou obce 
Mgr. Evou Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 6 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 25. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 26. zasedání ZO byli navrženi Pavel Šeda a Zdeňka Nejedlá. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Rozpočet 2017 - úprava 

4. Projekt revitalizace zeleně 

5. Majetkoprávní dispozice 

6. Dotace pro JSDHO 

7. Informace, různé 

8. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 26. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 26. zasedání Zdeňku Nejedlou a Pavla Šedu 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 16. 1. 2017 do 18. 2. 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno 
  
 

3. Rozpočet 2017 - úprava 
Starostka informovala zastupitele, že novelou vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, došlo od 1. 1. 2017 ke zrušení čísla položky 1351 rozpočtové skladby (Odvod z loterií) a toto číslo 
položky bylo nahrazeno číslem 1382 (Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 
přístrojů). Z tohoto důvodu bude v rozpočtu Obce Tchořovice na rok 2017 provedena změna položky, objem 
finančních prostředků na ní se nezmění. Záznam o změně se zveřejní na úřední desce obce. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby 
ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1. 1. 2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě 
ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382.  
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno 
 
 
18:30 příchod J. Křivanec – přítomno 7 zastupitelů 

 
4. Projekt revitalizace zeleně   
Zastupitelé se seznámili s projektem Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice vypracovaném 
firmou ARBORES CZ s.r.o. Projekt se týká tří lokalit v obci Tchořovice. Starostka navrhuje podání žádosti 
o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí vypracování projektu „Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice“ (dále 

jen „projekt“) 

II. souhlasí s kácením 13 kusů stromů na pozemcích v majetku Obce Tchořovice parc. č. 1126/1, 1514/1 

a 1518/3 v k. ú. Tchořovice na základě předloženého návrhu  

III. souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Výzvy č. 10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí 

vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na projekt dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno 
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5.  Majetkoprávní dispozice 
 
Na úřední desce i elektronické desce byl ve stanovené lhůtě zveřejněn záměr prodeje pozemku ve vlastnictví 
Obce Tchořovice, a to pozemku parc. č. 2166 v k. ú. Tchořovice, zapsaného v katastru nemovitostí vedeného 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro k. ú. Tchořovice, Obec 
Tchořovice. 
 
Žádost o koupi pozemku podal pan Martin Krejčí, bytem Dvořákova 2146/12, 301 00 Plzeň, vlastník pozemku 
parc. č. st. 98  v k. ú Tchořovice, který na předmětný pozemek bezprostředně navazuje. Pozemek parc. č. 2166 
v k.ú. Tchořovice tvoří část oplocené předzahrádky domu čp. 93, o kterou se vlastník tohoto domu i jeho předci 
starali. V dané věci se tedy fakticky jedná o narovnání majetkoprávních vztahů, jež nemohly být řešeny 
v minulosti v rámci komplexních pozemkových úprav. Členové zastupitelstva obce v diskuzi souhlasně vyjádřili 
vůli prodat předmětný pozemek za stejnou cenu, kterou byly narovnávány majetkoprávní vztahy v obci 
Tchořovice v podobné kauze v roce 2015 tj. 100,- Kč za 1 m2 Skutečnost, že se na předmětném pozemku 
nacházejí plotové pilíře, respektive plotová zídka, nemá dopad do výše kupní ceny, neboť tyto byly zbudovány 
nákladem dosavadního uživatele (nyní kupujícího), respektive jeho právních předchůdců.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje prodej pozemku parc. č.2166 zapsaného v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro k. ú. a Obec Tchořovice 
panu Martinu Krejčímu, nar. 13. 7. 1965, bytem Dvořákova 2146/12, 301 00 Plzeň za cenu 100,- Kč 
za 1 m2, tj. celkem kupní cena ve výši 3 200,- Kč, za splnění podmínky, že veškeré související náklady 
ponese kupující. 

II. ukládá J. Křivancovi zajistit vyhotovení kupní smlouvy, jakož i souvisejících dokumentů, a to v kontextu 
schválených náležitostí a podmínek. 

III. pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle odst. I tohoto usnesení 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno 
 
 

6. Dotace pro JSDHO 
Starostka předložila zastupitelům návrh žádosti o neinvestiční dotaci Jihočeského kraje na nákup vybavení 
členů jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce ochrannými prostředky. Vlastní podíl k dotaci byl začleněn 
do rozpočtu obce na rok 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů 
Jihočeského kraje pro rok 2017 z programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje dle předloženého návrhu 

II. souhlasí s uhrazením vlastního podílu k dotaci uvedené v bodu I. v případě schválení dotace 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno 
 

7.  Informace, různé 
 

 Starostka informovala zastupitele, že 10. 2. 2017 byly v naší obci na návsi doplněny kontejnery 
na tříděný odpad o 1 kontejner na plasty, 1 kontejner na papír, 1 kontejner na kovy a velkoobjemový 
kontejner na bioodpad. Kontejnery byly pořízeny rámci projektu „Doplnění sběru separovaných 
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odpadů ve Svazku obcí Blatenska“. Nově pořízené kontejnery mají větší vhozové otvory, firma ještě 
dodá zakrytí otvorů pryží. 

 Starostka informovala zastupitele, že se Obec Tchořovice na základě rozhodnutí příslušného správce 
daně s účinností od 1. 2. 2017 stala vzhledem na navyšujícím se nedaňovým příjmům plátcem daně 
z přidané hodnoty.  Tato skutečnost bude muset být zohledněna zejména při nájmu letiště, ale bohužel 
ovlivní i cenu vodného. 

 Starostka informovala zastupitele o schůzce na MěÚ v Blatné v pátek 17. 2. 2017 od 9 h, která se týkala 
projednání opatření na rybníce Starý. Schůzky se za obec Tchořovice zúčastnila starostka 
a místostarosta. Shrnutí výsledků jednání: bezpečnostní přeliv bude snížen na stanovenou výšku do 1 
měsíce, dle doporučení TBD bude provozní hladina rybníka do zabezpečení hráze snížena o 33 cm, 
v současnosti je již nyní snížena cca o 25 cm. Následně bude rozšířen bezpečnostní přeliv. 
Po vypracování projektu na opravu hráze a získání dotace bude provedena celková rekonstrukce hráze 
rybníka Starý v období cca 3 roky.  

 Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad sobota 22. 4. 2017 

 JSDHO – školení 2 členů pro práci s motorovou pilou, školení velitele 

 Ptačí chřipka – Starostka svolala pracovní schůzku zastupitelů obce po vydání „Nařízení“ Státní 
veterinární správy 26. 1. 2017. Zastupitelé byli na schůzce informováni o vzniklé situaci, informace 
pro občany byly zveřejněny na úřední a elektronické desce, u OÚ byla umístěn kontejner na případně 
uhynulé ptactvo. 

 Obecní schůze 18. 3. 2017 v místním pohostinství 

 Posezení s kronikářem březen 2017 v místním pohostinství 

 Velikonoční tvořivá dílna pro děti sobota 8. 4. 2017 – bude upřesněna hodina a místo 

 Slet ultralehkých letadel sobota 6. 5. 2017, v programu vystoupí M. Šonka, zajištění stanu a organizace 
parkování – SDH Tchořovice P. Šeda 

 OSA – uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování na rok 2017 – TV v pohostinství čp. 102 – bez 
připomínek 
 
 

8.  Diskuze 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Zdeňka Nejedlá  

     

Pavel Šeda 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


