Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 9. 6. 2017 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
30. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 starostkou obce Mgr. Evou
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO, I.
Machovcová omluvila 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 29. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 30. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Pavel Šeda. Návrhy na změnu
programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření
3. Závěrečný účet za rok 2016
4. Účetní závěrka za rok 2016
5. Dary
6. Výplata dividend za rok 2016
7. Dotace 2017
8. ČOV u čp. 88
9. Informace, různé
10. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 30. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 30. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 34/2017 bylo schváleno
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2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2017. Zároveň informovala zastupitele
o fakturách přijatých za období od 6. 5. 2017 do 9. 6. 2017. Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 35/2017 bylo schváleno

3. Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
byly v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu
závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2016 nikdo z občanů ani zastupitelů neuplatnil žádnou připomínku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2016, a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 36/2017 bylo schváleno

4. Účetní závěrka za rok 2016
Zastupitelům obce byly účetní obce předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje na základě předložených podkladů Účetní závěrku
Obce Tchořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 37/2017 bylo schváleno

5. Dary
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrhy na poskytnutí finančních darů
 Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, IČ 65017285 finanční
dar ve výši 5 000,- Kč na podporu činnosti převodem na účet č. 223860024/0300
 Tělocvičné jednotě Sokol Blatná, se sídlem Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná, IČ 48223221,
finanční dar ve výši 1 500,- Kč na podporu činnosti oddílu mažoretek PREZIOSO, které vystoupily
6. 5. 2017 na Sletu ultralehkých letadel ve Tchořovicích převodem na účet č. 211238772/0300
Bez připomínek
Starostka dále informovala, že 29. 5. 2017 byla emailem doručena žádost spolku Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov o finanční dar na podporu
týdenního pobytu rodin s tělesně postiženým dítětem v Železných horách. Vzhledem k tomu, že obec
finančními dary podporuje organizace, které působí ve Tchořovicích nebo blízkém okolí a mají nějakou
spojitost s místními občany, shodli se zastupitelé v diskuzi nepodpořit činnost výše zmíněného spolku
finančním darem z rozpočtu obce Tchořovice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s poskytnutím finančního daru
 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná,
IČO 65017285, ve výši 5 000,- Kč převodem na účet č. 223860024/0300 na podporu činnosti
 Tělocvičné jednotě Sokol Blatná, se sídlem Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná, IČ 48223221,
ve výši 1 500,- Kč převodem na účet č. 211238772/0300 na podporu činnosti oddílu
mažoretek PREZIOSO
II.
pověřuje starostku uzavřením darovacích smluv
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 38/2017 bylo schváleno

6. Výplata dividend za rok 2016
Starostka informovala zastupitele o výplatě dividend České spořitelny za rok 2016. Na základě žádosti Obce
Tchořovice budou dividendy vyplaceny bezhotovostním převodem na běžný účet obce vedený u České
spořitelny od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s odesláním žádosti o výplatu dividend České spořitelny
a.s. za rok 2016 bezhotovostním převodem na běžný účet obce Tchořovice č. 680318329/0800.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 39/2017 bylo schváleno

7. Dotace 2017
Starostka seznámila zastupitele s projekty, na které byla schválena dotace
 POV Jihočeského kraje v roce 2017
 Komunikace v obci Tchořovice 138 000,- Kč
 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek 23 000,- Kč
 Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů 44 000,- Kč
 Dotační program Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje 79 000,- Kč
 MMR – Rekonstrukce propustku Tchořovice 1 234 372,- Kč.
V souvislosti s projektem Rekonstrukce propustku informovala starostka zastupitele, že byla podána
výzva k podání cenové nabídky. Jednání komise jmenované pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
se uskuteční v úterý 13. 6. 2017 v 19 h, členům komise bude termín potvrzen v pondělí 12. 6. 2017
starostkou.
Starostka zároveň informovala zastupitele, že žádost na opravu lesní cesty na Hadí, podaná do 4. kola
Programu rozvoje venkova – operace 4. 3. 2 Lesnická infrastruktura nebyla SZIF doporučena.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s přijetím dotací a uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu
 POV Jihočeského kraje v roce 2017
 Komunikace v obci Tchořovice 138 000,- Kč
 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek 23 000,- Kč
 Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů 44 000,- Kč
 Dotační program Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje 79 000,- Kč
 MMR – Rekonstrukce propustku Tchořovice 1 234 372,- Kč.
3

II.
III.

pověřuje starostku k provedení dalších kroků při realizaci jednotlivých projektů
souhlasí s provedením rozpočtových opatření tak, aby byl zajištěn vlastní podíl obce na realizaci
projektů

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 40/2017 bylo schváleno
19:30 Z jednání se omluvil M. Cihla – přítomno 5 zastupitelů

8. ČOV u čp. 88
Starostka seznámila zastupitele se žádostí Nadi Hlínové, bytem Paštická 1009, 388 01 Blatná, o vyjádření
k výstavbě domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. st. 101 k rodinnému domu čp. 88 (Situace
stavby zpracována Ing. Lenkou Brücklerovou Strakonice). Zároveň požádala o připojení stejné nemovitosti
na obecní vodovod. Přípojka na obecní vodovod je vybudována, dojde pouze k osazení vodoměru.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s vybudováním domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. st. 101 v k. ú. Tchořovice
k rodinnému domu čp. 88 postavené na tom pozemku ve vlastnictví Nadi Hlínové, bytem Paštická
1009, 388 01 Blatná a napojení ČOV do kanalizační přípojky a obecní kanalizace dle předložené Situace
stavby zpracované Ing. Lenkou Brücklerovou – VKP, 1. máje 1142, 386 01 Strakonice z 03/2017.
II.
souhlasí s připojením budovy čp. 88 postavené na pozemku parc parc. č. st. 101 v k. ú. Tchořovice na
obecní vodovod.
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2017 bylo schváleno

9. Informace, různé






Starostka seznámila zastupitele s výsledky rozboru materiálu navezeného na plochu parc. č. 2161
v k. ú. Tchořovice (zeminy z příkopů při opravě silniceI/20). Dle odborného stanoviska laboratoře
vyhovují rozbory limitům a materiál je možné použít k úpravám terénu. Na základě vyjádření odboru
výstavby a územního plánování Městského úřadu Blatná doručeného dne 7. 6. 2017 nevyžaduje
realizace valů z důvodu zabránění vjezdu motorových vozidel do areálu bývalého letiště žádné
povolení ani souhlas stavebního úřadu. ĆIŽP dosud nevyhodnotila předané doklady a neučinila závěr
o podaném podnětu.
Starostka informovala zastupitele o připravované Besedě o povodních a možnostech protipovodňové
ochrany se zástupcem společnosti p. Jelínkem Člověk v tísni v sobotu 10. 6. 2017 od 17 h v místním
pohostinství a vyzvala zastupitele k účasti na besedě. Občané byli informováni prostřednictvím
informačního letáku, hlášením obecního rozhlasu a SMS infokanálem.
Starostka informovala zastupitele o místním šetření se zástupci Drážního úřadu, SŽDC, obce
Tchořovice (starostka) a projektanta týkající se akce „Doplnění závor na přejezdu P1269 na trati Blatná
– Nepomuk“ ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 9 hodin. Z důvodu zajištění bezpečnosti přejezdu projektanti
navrhovali uzavření výjezdu z Kocelovické cesty na komunikaci I/20, na což starostka nepřistoupila
(zastupitelé se s tímto názorem shodují). Vzhledem k nepřítomnosti zástupce Policie ČR a projektanta
stavební části na místním šetření a z důvodu nutného dalšího jednání bude uskutečněno v nejbližší
době nové místní šetření, o termínu budou zastupitelé informováni.
19:45 Příchod M. Cihla – přítomno 6 zastupitelů
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Starostka informovala zastupitele o zničení nádoby na zimní posyp u mostu v ceně cca 6 500 Kč
pravděpodobně nákladním automobilem, který v prostoru před čp. 19 otáčel z důvodu uzavírky silnice
I/20 směrem na Blatnou v noci z neděle 14. 5. 2017 na pondělí 15. 5. 2017. Událost byla oznámena
Policii ČR, řidič ujel.
Starostka informovala zastupitele o situaci týkající se výšky hladiny rybníka Dolejší, na kterou si
občané v blízkosti vody stěžují z důvodu jejího navýšení. Starostka požádala odbor ŽP MěÚ Blatná
k poskytnutí dostupných údajů vztahující se k Dolejšímu rybníku. Na základě tohoto požadavku bylo
zjištěno následující:
 manipulační řád rybníka Dolejší z XI/1976 uvádí kótu normální hladiny 448,53 m n.m.
 Povodňový plán Obce Tchořovice potvrzený od nadřízené povodňové komise MěÚ Blatná
12.1.2004 uvádí kótu normální hladiny 448,50 m n.m. – při aktualizacích nebylo změněno
 manipulační řád rybníka Dolejší v současnosti platný uvádí kótu normální hladiny 448,79 m
n.m., což je o 26 cm více než v roce 1976
 v projektu na opravu hráze rybníka Dolejšího po povodni v roce 2002 z července 2003 je
uváděna běžná hladina 448,79 m n.m. Se stavbou Obec Tchořovice souhlasila (podpis
bývalého starosty z 3. 9. 2003). Obecní úřad Tchořovice byl průběžně odborem ŽP MěÚ Blatná
informován o kolaudaci, možnosti připomínek či přizván k místnímu šetření – na dokladech
potvrzeno podpisy zástupců obce v roce 2003 a 2004. Kóta 448,79 m n. m. se v dokladech
objevila několikrát. Nikde se neobjevila žádná připomínka ze strany obce na zvýšení hladiny
o zmíněných 26 cm. Z tohoto důvodu je v současnosti podle rozhodnutí povolení nakládání
s vodami, platném až do roku 2028, kóta normální hladiny 448,79 m n.m., což občané
zaznamenali navýšením hladiny rybníka Dolejší. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nebude
obec nechávat geodetem zaměřit výšku hladiny, což původně z důvodu ověření chtěla
starostka učinit. Starostka konstatovala, že je potřeba, aby občané, kterým navýšená hladina
způsobuje nějakou újmu, toto sdělili na OÚ Tchořovice. Poté by bylo možno činit další kroky.
Občané budou o zjištěných skutečnostech informováni na besedě o povodních v sobotu 10. 6. 2017
osobně starostkou, zároveň budou informace součástí zápisu zasedání ZO, který je celý zveřejňován
na úřední fyzické i elektronické desce Obce Tchořovice.
20:00 h příchod I. Machovcová – přítomno 7 zastupitelů





Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – v souvislosti s připravovaným projektem firmy
E.ON Distribuce uložení elektrických kabelů do země na návsi a Na Drahách ve Tchořovicích, o kterém
byli zastupitelé informováni již na předchozích zasedáních, požádala firma E.ON Distribuce o uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na cca 20 m2 pozemku parc. č. 1518/1 v k. ú. Tchořovice Katastrální
úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na kterém bude vybudována trafostanice
situovaná podle doloženého situačního snímku. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce po dobu
stanovenou zákonem. Bez připomínek
Obecní vodovod - z důvodu nutnosti výměny vodoměrů v nemovitostech navrhla starostka zakoupit
vodoměry s dálkovým odečtem spolu se čtecí jednotkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s výměnou stávajících vodoměrů
v nemovitostech za vodoměry s dálkovým odečtem a pořízením čtecí jednotky.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2017 bylo schváleno



Žádost o pokácení smrků před čp. 88 – p. Naďa Hlínová, bytem Paštická 1009, 388 01 Blatná podala
26. 5. 2017 žádost o pokácení smrků rostoucích na pozemku ve vlastnictví obce Tchořovice
parc. č. 59/24 v k. ú. Tchořovice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.
Smrky byly v minulosti vysázeny v blízkosti plotu parc. č. st. 101 v k. ú. Tchořovice ve vlastnictví
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p. Hlínové. Stromy jsou hodně velké, vysázené těsně vedle sebe a svými kořeny prorůstají do základů
jejího plotu, čímž ho narušují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s pokácením 14 kusů smrků na pozemku
ve vlastnictví obce Tchořovice na parc. č. 59/24 v k. ú. Tchořovice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice, které narušují plot okolo pozemku parc. č. st. 101 v k. ú. Tchořovice,
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2017 bylo schváleno








Starostka seznámila zastupitele s informacemi firmy EKO-KOM o množství vytříděného odpadu v obci
Tchořovice v roce 2016, které činilo 10,828 t a za toto třídění obdržela obec od společnosti EKO-KOM
částku 22 830 Kč.
Starostka předložila zastupitelům k posouzení nabídku firmy CBS Nakladatelství s. r. o., se sídlem
Vodní 1972, Zlín, na objednávku malovaných map regionu Strakonice. Z diskuze zastupitelů vyplynulo,
že nabídka nebude akceptována.
Starostka seznámila členy zastupitelstva s dopisem od Krajského ředitelství policie jihočeského kraje,
územního odboru Strakonice – poděkování za poskytnutí součinnosti a profesionálního přístupu všem
zainteresovaným členům sboru dobrovolných hasičů při pátrací akci po pohřešované osobě
30. a 31. 5. 2017.
Starostka informovala zastupitele o situaci týkající se obecního bytu č. 8 ve Tchořovicích čp. 77
a garáže č. 1 u OÚ, jejichž nájemce zemřel. V následující době bude starostka řešit vyklizení bytu
a garáže, vymalování bytu a potřebné revize, přepis energií (elektřina, plyn) na Obec Tchořovice. Vše
je závislé na průběhu dědického řízení. Teprve poté bude možno byt opět pronajmout. Starostka
zároveň informovala, že po zemřelém nájemci zůstal pes, o kterého neprojevili příbuzní zájem. O psa
se prozatím starají nájemci ostatních obecních bytů v čp. 77. Bude potřeba najít pro psa nového
majitele a vzniklou situaci řešit.
Vzhledem k nepodpoření žádosti na opravu lesní cesty k rybníku Hadí podané na SZIF na jaře 2017
navrhl místostarosta obce opravit tuto velice poškozenou lesní cestu v nejproblematičtějších místech
materiálem, který má v současnosti obec k dispozici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s provedením nutné opravy lesní cesty
k rybníku Hadí parc. č. 1541/1 v k. ú. Tchořovice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice vlastním materiálem.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2017 bylo schváleno

10. Diskuze
Zasedání bylo ukončeno v 20:30 h

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová
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Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Cihla

Pavel Šeda

Vyvěšeno: 19. 6. 2017

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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