Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 11. 10. 2017 od 20:00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, I. Machovcová, Z. Nejedlá, P. Šeda
Nepřítomen: -----Omluveni: J. Křivanec
Dále přítomni: -----

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
35. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 20:00 starostkou obce Mgr. Evou
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 6 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 34. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 35. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Zdeňka Nejedlá. Návrhy
na změnu programu nebyly vzneseny.

Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření
3. Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice
4. Projekt „ Kompostéry pro občany Svazku obcí Blatenska“
5. Žádost o koupi pozemku
6. Informace, různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 35. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 35. zasedání Miroslava Cihlu a Zdeňku Nejedlou
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 73/2017 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2017. Zároveň informovala zastupitele
o fakturách přijatých za období od 13. 9. 2017 do 11. 10. 2017. Bez připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 74/2017 bylo schváleno

3. Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice (dále jen „Revitalizace zeleně“)
Starostka informovala zastupitele, že byla zveřejněna výzva k podání nabídky v rámci projektu Revitalizace
zeleně. V současnosti probíhají další kroky v přípravě projektu.

4. Projekt „Kompostéry pro občany Svazku obcí Blatenska“
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Smlouvy o výpůjčce movité věci mezi Svazkem obcí
Blatenska (dále „ SOB“), se sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná, a Obcí Tchořovice, týkající se výpůjčky 51
kompostérů pořízených SOB v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí. Dále předložila
zastupitelům k posouzení návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Tchořovice a občanem obce Tchořovice,
kterému bude kompostér zapůjčen na 5 let po dobu udržitelnosti projektu. Po pěti letech přejdou
kompostéry bezúplatně do vlastnictví vypůjčitelů (obce, občanů). Zároveň předložila zastupitelům
ke schválení zaplacení vlastního podílu Obce Tchořovice ve výši 15 % z celkových nákladů na pořízení všech
51 kompostérů. Celkové náklady projektu v naší obci činily 181 463,70 Kč, vlastní podíl pak 27 219,56 Kč,
který bude poukázán na účet SOB jako mimořádný členský příspěvek. V rámci projektu bude tak do obce
dodáno 50 ks kompostérů o objemu 1050 l za cenu 3 587,65 Kč/1 ks a 1 kompostér o objemu 450 l za cenu
2 081,20 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Po dovezení kompostérů do obce budou kompostéry
distribuovány občanům, kteří si je v roce 2016 objednali. Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje mimořádný členský příspěvek Svazku obcí Blatenska, se sídlem J. P. Koubka 4, 388 01
Blatná, IČ 68538189, ve výši 27.219,56 Kč, jako vlastní podíl na společný projekt SOB „Kompostéry
pro občany svazku obcí Blatenska“,
II.
souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce movité věci mezi Svazkem obcí Blatenska (dále „ SOB“), se
sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná, a Obcí Tchořovice, týkající se výpůjčky 51 kompostérů
pořízených SOB v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí dle předloženého návrhu,
III.
souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce kompostéru dle předloženého návrhu mezi Obcí Tchořovice a
občany, kteří si objednali v roce 2016
IV.
pověřuje starostku uzavřením smluv dle bodů II. a III.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 75/2017 bylo schváleno

5. Žádost o koupi pozemku
Starostka informovala zastupitele, že dne 26. 9. 2017 doručila Petra Simandlová, bytem Tyršova 369, 388 01
Blatná na obecní úřad ve Tchořovicích žádost o koupi pozemku parc. č. 2404 v k. ú. Tchořovice ve vlastnictví
Obce Tchořovice o výměře 1 034 m2.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 2 404
v k.ú. Tchořovice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Strakonice.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 3 (Křivancová, Machovcová, Nejedlá), zdrželi se hlasování 0
Usnesení nebylo schváleno

5. Informace, různé




Byt č. 5 v čp. 77 – současný nájemce ukončí nájemní smlouvu
Velkoobjemový odpad – v pátek 13. 10. 2017 odpoledne od 15 do 18 h a v sobotu 14. 10. 2017
od 8 do 10 hodin. Kontejner bude přistaven na oploceném pozemku bývalé skládky u hlavní silnice
I/20 směrem na Blatnou.
Připojení na obecní vodovod – František Čada čp. 4. Vzhledem k tomu, že je přípojka připravena,
bude osazen vodoměr.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s připojením nemovitosti čp. 4 k obecnímu vodovodu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 76/2017 bylo schváleno








Výměna vodoměrů – starostka informovala, že probíhá plánovaná výměna vodoměrů
Nádoba na zimní posyp u mostu – nádoba byla poničena kamionem při opravě silnice I/20 na jaře
2017, starostka dala ke zvážení zastupitelům, zda koupit k mostu novou nádobu. M. Cihla navrhl
neumisťovat v těchto místech žádnou nádobu. K tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky, ani
nebyl vznesen jiný návrh. Nová nádoba na zimní posyp nebude zakoupena.
Projekt Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů – místostarosta seznámil zastupitele
s připravenou technickou specifikací na pořízení traktorového nosiče a kontejnerů. V nejbližší době
bude připravena výzva k podání nabídky. Nikdo nevznesl žádné další připomínky k připravované
výzvě.
Rekonstrukce propustku – starostka informovala o postupech prací na opravě propustku u rybníka
Starý
20:45 – příchod L. Volbrechtová

8. Diskuze
Vzhledem k připomínce týkající se pohostinství v majetku obce Tchořovice vznesené P. Šedou
na minulém zasedání zastupitelstva, pozvala starostka současnou nájemkyni pohostinství na závěr
zasedání. Nájemkyně se vyjádřila k připomínce týkající se kvality piva. Starostka informovala, že
v pohostinství poslední dobou proběhlo několik akcí. Nikdo si na kvalitu čepovaného piva v poslední
době nestěžoval. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl požadavek změnit druh piva. Vzhledem
k malé návštěvnosti pohostinství ve všední den byla navrhnuta otevírací doba v pátek 17 – 24,
v sobotu 16 – 24, v neděli 16 – 21 h a každou lichou středu 17 – 21 h. Navrhovaná změna
respektovala připomínku na posunutí otevírací doby z 18 h na 17 h. S návrhem nesouhlasil P. Šeda,
který navrhl otevírací dobu 6 dní v týdnu. S návrhem otevírací doby souhlasilo 5 zastupitelů.

Zasedání bylo ukončeno 21:30 h
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Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Cihla

Vyvěšeno:

Zdeňka Nejedlá

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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