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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 17. 3. 2017 od 18:00 hodin. 
 

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

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

27. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 5 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 26. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 27. 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. Pojízdná prodejna 

4. Projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ 

5. Veřejně prospěšné práce 

6. Informace, různé 

7. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 27. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 27. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 19. 2. 2017 do 18. 3. 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno 
  
 

3. Pojízdná prodejna 
Starostka informovala zastupitele, že vzhledem k ukončení pojízdné prodejny p. Houdka v lednu 2017, oslovila 
pana Daniela Motlíka, který začal provozovat pojízdnou prodejnu od února, zda by do své trasy zahrnul také 
Tchořovice. Po domluvě bude pojízdná prodejna zajíždět do obce 2 x týdně vždy v úterý ve 14:15 a v pátek 
v 14:35. Občané byli o termínech informováni. Obci bude fakturována částka za tuto službu 1 500,- Kč bez DPH 
čtvrtletně. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. bere na vědomí zahájení dojíždění pojízdné prodejny p. Daniela Motlíka, IČ 04974221, do obce 
Tchořovice 2 x týdně 

II. souhlasí se zaplacením ceny za tuto službu pro občany ve výši 1 500,- Kč bez DPH čtvrtletně  
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 17/2017 bylo schváleno 
 
 

 
4. Projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“   
Starostka informovala zastupitele, že v únoru 2017 byly v obci na návsi v rámci projektu „Doplnění sběru 
separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“ doplněny nádoby na papír, plasty a drobné kovy a kontejner 
na bioodpad. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Příjemcem dotace je Svazek obcí Blatenska. Dotace činila 85 %. Celkové náklady 
na pořízení 4 kusů kontejnerů do naší obce jsou 104 665,- Kč. Obec Tchořovice uhradí vlastní podíl ve výši 
15 699,75 Kč, což je 15% celkových výdajů. Nádoby budou po dobu 5 let majetkem SOB a obec Tchořovice je 
bude využívat na základě smlouvy o výpůjčce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  

I. s uzavřením smlouvy o výpůjčce 4 ks kontejnerů na tříděný odpad se Svazkem obcí Blatenska (dále jen 

SOB), se sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná, IĆ 68538189 dle předloženého návrhu 

II. se zaplacením vlastního podílu 15% v celkové výši 15 699,75 Kč v rámci projektu SOB „Doplnění sběru 

separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“ převodem na účet SOB č. 5501804544/0600 takto 

mimořádný členský příspěvek investiční část ve výši 7 078,50 Kč (1 ks velkoobjemový kontejner) 

mimořádný členský příspěvek neinvestiční část ve výši 8 621,25 Kč (3 ks zvony) 

 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 18/2017 bylo schváleno 
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5.  Veřejně prospěšné práce 
Starostka informovala zastupitele o možnosti podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“) k umístění uchazečů o zaměstnání od 1. 4. 2017 do 30. 11. 
2017 na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP“). Vzhledem k dobrým zkušenostem s pracovníky panem Milanem 
Trojanovičem a Petrem Vokurkou v roce 2016, bude požádáno o opětovné získání těchto dvou pracovníků. 
V případě že ÚP schválí Žádost, bude mezi Obcí Tchořovice a Úřadem práce České republiky uzavřena Dohoda, 
na základě které bude plat obou zaměstnanců hrazen z příspěvku od ÚP ČR. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s podáním Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných 
prací k umístění 2 uchazečů o zaměstnání od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 na Úřad práce ČR 

II. souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce České republiky dle předloženého návrhu 
 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 19/2017 bylo schváleno 
 

 
6.  Informace, různé 
 

 Starostka informovala zastupitele, že od dubna do června 2017 bude probíhat oprava komunikace I/20. 
Uzavřen bude směr Tchořovice – Blatná. Více informací je zveřejněno na úřední desce 
a www.tchorovice.cz. 

 Starostka seznámila zastupitele s celkovými náklady na výrobu pitné vody z obecního vodovodu v roce 
2016. Celkové náklady činily 238 932,70 Kč. Bylo fakturováno 1 748 m3 pitné vody, na vodném bylo 
vybráno 91 179,- Kč formou dvousložkové ceny vody. Rozdíl mezi vybraným vodným a náklady platí 
obec ze svého rozpočtu. Cena za 1 m3 vody je 50,- Kč. Občané s trvalým pobytem mají na základě 
usnesení 4/2016 a 62/2015 slevu 20%, tj. platí za 1 m3 vody 40,- Kč. Pevná složka vodného činila v roce 
300,- Kč za domovní vodoměr za 1 rok. Jednotlivé položky na výrobu pitné vody v roce 2017 budou 
podobné jako v roce 2016. Náklady budou navýšeny o plánovanou výměnu vodoměrů. Stejně tak 
mohou být náklady neočekávaně zvýšeny případnými poruchami vodovodní sítě nebo vodárny. 
Navrženo ponechat v roce 2017 výši vodného (pevné a pohyblivé složky) na úrovni roku 2016. Náklady 
na výrobu pitné vody, které nepokryje vybrané vodné, budou hrazeny nadále z rozpočtu obce. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí celkové náklady na výrobu pitné z obecního vodovodu a zprávu o množství a ceně 
vyrobené a fakturované vody v roce 2016 

II. souhlasí s ponecháním výše ceny vodného (pevné i pohyblivé složky) na úrovni roku 2016 na základě 
usnesení č. 62/2015 a 4/2016. 
 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 20/2017 bylo schváleno 
 

 

 Starostka seznámila zastupitele s připravovaným projektem Správy železniční dopravní cesty 
na doplnění závor na přejezdu P1269 na trati Blatná  - Nepomuk v obci Tchořovice. Bez připomínek 

 Starostka informovala zastupitele o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích na silnici 
III/17310 (silnice od křižovatky za obcí Hajany do Lnář) a na místní komunikaci spojující obec 
Tchořovice se silnicí III/17310 (označovaná jako Kocelovická). Na těchto komunikacích bude 

http://www.tchorovice.cz/
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dopravními značkami zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Umožněn bude 
vjezd pouze dopravní obsluze a ZD Lnáře na základě dodatkové tabulky. Bez připomínek 

 Starostka informovala zastupitele, že Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, vydal 10. 3. 2017 
Rozhodnutí, kterým ukládá provozovateli vodního díla rybník Starý mimořádnou manipulaci na rybníce 
Starý. 

 Starostka seznámila zastupitele s připravovanou druhou částí projektu firmy E.ON uložení kabelů el. 
vedení do země od mostu směr Kadov. Předložila zastupitelům návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040011376/001 mezi Obcí Tchořovice a firmou E.ON 
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí připravovaný projekt uložení kabelů nadzemního vedení NN do země od mostu směr 
Blatná a směr Kadov připravovaný firmou E.ON Distribuce 

II. souhlasí s uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040011376/001 mezi 
Obcí Tchořovice a firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400 
 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 21/2017 bylo schváleno 

 
 

7.  Diskuze 
Starostka seznámila zastupitele s možností využívat sběrný dvůr v Blatné občany Tchořovic celoročně 
k ukládání všech druhů odpadu, především objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V současnosti 
je v obci Tchořovice tento odpad odvážen v rámci mobilních svozů 2x ročně na jaře a na podzim. 
Zastupitelé prodiskutovali tuto možnost z hlediska finančních nákladů této služby a z hlediska 
dostupnosti sběrného dvora v Blatné pro občany Tchořovic. Z diskuze vzešel názor, že v obci bude 
nadále využíván mobilní svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu jako 
doposud.  

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina  

     

Jan Křivanec 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


