Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 12. 9. 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
34. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:05 starostkou obce Mgr. Evou
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 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 33. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 34. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Pavel Šeda. Starostka navrhla
zařadit jako bod č. 4 Opravu usnesení 58/2016.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. OZV – školské obvody MŠ, ZŠ
3. Rekonstrukce propustku Tchořovice
4. Oprava usnesení 58/2016
5. Informace, různé
6. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 34. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 34. zasedání Michaela Bolinu a Pavla šedu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 67/2017 bylo schváleno

2. OZV – školské obvody MŠ, ZŠ
Starostka předložila zastupitelům k posouzení
 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
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návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 3/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 68/2017 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 3/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 69/2017 bylo schváleno

3. Rekonstrukce propustku Tchořovice
Starostka informovala zastupitele, že při zahájení prací na rekonstrukci propustku bylo zjištěno, že v rozpočtu
nebyly načísleny 2 položky. Byla svolána schůzka, které se zúčastnili zhotovitel stavby, projektant, starostka
a TDI. Starostka seznámila zastupitele s výsledky této schůzky a sdělila zastupitelům, že jsou v tuto chvíli dvě
možnosti. Celý projekt přerušit nebo schválit pokračování v projektu a zároveň stanovit maximální výši
navýšení ceny o dílo z důvodu víceprací. Zároveň upozornila zastupitele na skutečnosti, na které je potřeba
brát zřetel: na projekt bude obec čerpat dotaci, která je časově omezená a pokud se projekt přeruší, obec
tuto dotaci nezíská a celou akci by musela zaplatit ze svého rozpočtu. Vzhledem k výši ceny díla, nebude obec
schopna zajistit finanční krytí vlastními prostředky celého projektu, a tudíž by se oprava propustku nemusela
realizovat vůbec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
 souhlasí s pokračováním projektu Rekonstrukce propustku Tchořovice
 schvaluje maximální navýšení ceny o dílo o 150 000,- Kč bez DPH
 pověřuje starostku přípravou dodatku ke smlouvě o dílo v rámci projektu Rekonstrukce propustku
Tchořovice a předložením tohoto dodatku ke schválení v zastupitelstvu obce
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 70/2017 bylo schváleno

4. Oprava usnesení 58/2016
Starostka informovala zastupitele, že při kontrole Krajským úřadem Jihočeského kraje bylo zjištěno, že
v zápise ze zasedání ZO ze dne 19. 12. 2016 bylo nesprávně formulováno usnesení 58/2016 při schvalování
rozpočtu na rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje opravenou formulaci usnesení 58/2016.
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje dle předloženého návrhu rozpočet na rok 2017 jako
schodkový s plánovanými příjmy 3 877 500,- Kč a výdaji 4 707 500,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 830 000,- Kč
bude kryt finančními prostředky z minulých let (prostředky na bankovních účtech). Splátky dlouhodobých
úvěrů (třída financování) ve výši 570 000,- Kč budou hrazeny z finančních prostředků z minulých let
(prostředky na bankovních účtech).
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 71/2017 bylo schváleno
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5. Informace, různé




Velkoobjemový odpad – starostka navrhla, aby se sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu
a elektroodpadu uskutečnil v pátek 13. 10. 2017 odpoledne od 15 do 18 h a v sobotu 14. 10. 2017
od 8 do 10 hodin. Zároveň navrhla, aby odpad byl zaměstnanci obce od občanů přebírán a nakládán
do přistaveného kontejneru na oploceném pozemku bývalé skládky u hlavní silnice I/20 směrem
na Blatnou. Tyto změny navrhla na základě zkušeností při předchozích sběrech, kdy byl odpad
odkládán občany mimo stanovenou dobu již v pátek namísto v sobotu, přestože kontejner byl
přistaven až v sobotu. Zastupitelé s tímto řešením souhlasí.
Projekt Revitalizace zeleně – starostka informovala, že připravuje výzvu k podání nabídky, se kterou
budou osloveny 3 firmy. Zároveň předložila zastupitelům návrh smlouvy o dílo. Zastupitelé nevznesli
žádné další připomínky k připravované výzvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo v rámci
Výzvy k podání nabídky projektu Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 72/2017 bylo schváleno







Jalovce u kapličky – vzhledem k velikosti jalovců u kapličky, které stíní kapličku a svými kořeny
mohou narušovat podezdívku oplocení, souhlasili zastupitelé s jejich odstraněním
Čištění kanalizace – starostka seznámila zastupitele se situací čištění kanalizace u železničního
přejezdu a kanalizace z letiště
Doplnění dopravního značení v projektu na zabezpečení přejezdu závorami- starostka informovala,
že v projektu týkajícího se zabezpečení přejezdu závorami doplnili projektanti dopravní značení,
umístěné na místních komunikacích v majetku Obce Tchořovice, které nebylo projednáno v rámci
místního šetření. Vzhledem k nevhodnému umístění tohoto dopravního značení na úzkých místních
komunikacích, nesouhlasila starostka s tímto rozmístěním a navrhla další místní šetření.
Rozpočet 2018 – starostka vyzvala zastupitele, aby do příštího zasedání ZO připravili své návrhy
a připomínky k připravovanému rozpočtu na rok 2018

7. Diskuze
Pohostinství – zastupitel P. šeda vznesl připomínku týkající se kvality čepovaného piva v hospodě Na
Kopečku a otevírací doby.

Zasedání bylo ukončeno 21:10 h

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Vyvěšeno:

Pavel Šeda

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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