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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 25. 10. 2017 od 20:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

36. 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 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 35. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 36. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Pavel Šeda. 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. Rekonstrukce propustku Tchořovice 

5. Informace, různé 

6. Diskuze 

               

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 36. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 36. zasedání Jana Křivance a Pavla Šedu 

 

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

Usnesení č. 77/2017 bylo schváleno 

 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 12. 10. 2017 do 25. 10. 2017. Bez připomínek 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 78/2017 bylo schváleno 
  
  

3. Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice (dále jen „Revitalizace zeleně“) 

Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání, posouzení a hodnocení podaných nabídek hodnotící 
komisí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice“. 
Nabídku podali 2 uchazeči 

 firma KAISER s.r.o., se sídlem Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 26733102, cena bez 
DPH 554 603 Kč,   

 spolek POMOC Týn nad Vltavou z.s., se sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 65051238, 
cena bez DPH 457 157 Kč.  

Oba uchazeči splnili požadavky stanovené zadavatelem. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena 
bez DPH.  
 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Revitalizace zeleně ve správním 
obvodu obce Tchořovice“ spolek POMOC Týn nad Vltavou z.s., se sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn 
nad Vltavou, IČ 65051238, za nabídkovou cenu 457 157 Kč bez DPH a 553 160,- Kč včetně DPH.  

II. ukládá starostce zajištění uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 79/2017 bylo schváleno 
 
 

4. Rekonstrukce propustku Tchořovice 
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 
pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce propustku Tchořovice“ uzavřené s firmou ZNAKON, 
a.s., se sídlem Sousedovice 44, 386 01. Vzhledem k problémům vzniklým po započetí díla, které byly 
projednány při jednání zastupitelstva obce 12. 9. 2017, došlo k posunu prováděných stavebních prací. 
Z tohoto důvodu je navrhováno prodloužení termínu dokončení díla do 15. 11. 21017.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavebních prací v rámci projektu „Rekonstrukce 
propustku Tchořovice“ do 15. 11. 2017, 

II. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 pro veřejnou zakázku 
na stavební práce „Rekonstrukce propustku Tchořovice“ uzavřené s firmou ZNAKON, a.s., se sídlem 
Sousedovice 44, 386 01, dle předloženého návrhu a bodu I, 

III. ukládá starostce uzavření Dodatku č. 1 dle bodů I. a II. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 80/2017 bylo schváleno 
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5.  Informace, různé 
 

 Navýšení ceny svozu odpadu – od 1. 1. 2018 Technické služby města Blatné navyšují cenu 
za dopravu a obsluhu popelových nádob z 1 560,- Kč na 1 720,- Kč bez DPH za 1 svoz pevného 
domovního odpadu  

 Kompostéry – starostka informovala zastupitele, že do obce byly dodány kompostéry v rámci 
společného projektu SOB „Kompostéry pro občany svazku obcí Blatenska“, starostka bude 
informovat o termínech předání kompostérů občanům 

 Akce letiště 2018 – Motoškola Šiler, Aeromodel club Blatná, bez připomínek 

 Uložení optického kabelu k vysílači T – Mobile v čp. 77 – starostka informovala, že od 31. 10. 2017 
do 17. 11. 2017 budou v okolí budovy čp. 77 probíhat výkopové práce pro uložení optických kabelů  

 Kryt na ČOV u OÚ – vzhledem ke špatnému stavu dřevěného krytu na ČOV u OÚ došlo k objednání 
nového plastového krytu. V následujícím období dojde k osazení krytu a umístění kovové vzpěry – 
zodpovídá M. Bolina  

 Projekt „JSDHO Tchořovice – vybavení zásahovými ochrannými prostředky“ – v rámci projektu 
došlo k nákupu ochranných prostředků na dovybavení členů JSDHO. Za uložení a rozdělení 
mezi členy zodpovídá velitel JSDHO M. Cihla. 

 Diakonie Broumov – starostka informovala, že sbírka se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 a v pátek 
27. 10. 2017. Za zveřejnění a uskutečnění sbírky zodpovídá E. Křivancová  

 Pojízdná prodejna – označení zastávky pojízdné prodejny, zastupitelé souhlasí 

 Vánoční poukázky pro seniory – hodnota poukázky 500,- Kč, občanům od 70 let budou doručeny 
v prosinci 

 Čištění kanalizace – starostka informovala o čištění kanalizace z letiště, objednán monitoring 
kanalizace u kolejí, poté budou učiněny kroky, aby mohla být kanalizační větev směrem 
na Kocelovice vyčištěna  

 Akce – pátek 17. 11. 2017 lampionový průvod – organizace I. Machovcová 
 neděle 26. 11. 2017 zahájení adventu - od 14 h posezení s kronikářem obce v pohostinství ,   
 (organizace E. Křivancová), 15 h zahájení výstavy vánočních přání a ozdob na OÚ v zasedací  
 místnosti (připravuje J. Loulová), 17 h rozsvícení vánočního stromku u kaple sv. Václava  
 (příprava stromku M. Cihla, V. Končelík) 
 sobota 2. 12. 2017 vánoční tvořivá dílna  - od 15 h v pohostinství (organizace I. Machovcová,  
 Z. Nejedlá), akce bude pokračovat mikulášskou pořádanou SDH Tchořovice 
 

6.  Diskuze 
Martina Čadková vznesla dotaz týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 96 ve Tchořovicích, a 
zda by bylo možné tento prostor využívat jako klubovnu mladých hasičů. Starostka uvedla, že 
nebytový prostor je v současnosti pronajat na základě nájemní smlouvy. V případě, že by se 
uvažovalo o navrhovaném využití tohoto nebytového prostoru, musely by se tyto prostory 
zrekonstruovat, aby vyhovovaly zmiňovanému záměru. Zastupitelstvo se v diskuzi shodlo na tom, že 
by bylo možné realizovat tento záměr s tím, že bude nezbytné provést stavební úpravy objektu, 
vyřešit otázku vytápění a další související záležitosti. Starostce bylo uloženo zjištění možností 
realizace záměru a jejich následné předložení ZO. 
 

 
Zasedání bylo ukončeno 20:40 h  

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jan Křivanec    Pavel Šeda 
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Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


