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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 6. 12. 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: M. Čadková 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

38. 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 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 37. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 38. 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. Inventarizační a likvidační komise 

5. Dotace 2018 

6. Informace, různé 

7. Diskuze 

               

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 38. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 38. zasedání Miroslava Cihlu a Zdeňku Nejedlou 

 

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

Usnesení č. 88/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2017 (příloha č. 3), Zároveň informovala 
zastupitele o fakturách přijatých za období od 11. 11. 2017 do 6. 12. 2017. Bez připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2017 (příloha č. 3) 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 89/2017 bylo schváleno 
  

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

Starostka informovala zastupitele, že spolek  POMOC Týn nad Vltavou, který byl usnesením č. 79/2017 
ze dne 25. 10. 2017 vybrán jako zhotovitel veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace zeleně“, odstoupil 
27. 11. 2017 před podpisem smlouvy ze zakázky. Druhým v pořadí při hodnocení nabídek v rámci této VZMR 
byla firma KAISER s. r.o., která splnila všechny požadavky stanovené zadavatelem. Starostka navrhla zrušit 
usnesení 79/2017, přijmout nové usnesení a vybrat firmu, která se umístila při hodnocení nabídek 
na druhém místě. 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. bere na vědomí odstoupení spolku POMOC Týn nad Vltavou z.s., se sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn 
nad Vltavou, IČ 65051238 z veřejné zakázky Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice 

II. ruší usnesení č. 79/2017 a nahrazuje ho usnesením č. 90/2017 
III. schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Revitalizace zeleně ve správním 

obvodu obce Tchořovice“ firmu KAISER s.r.o., se sídlem Nádražní 753, 262 42 Rožmitál 
pod Třemšínem, IČ 26733102, za nabídkovou cenu 554 603,- Kč bez DPH a 671 069,63 Kč včetně 
DPH.  

IV. pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo dle bodu III. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 90/2017 bylo schváleno 
 
 

4. Inventarizační a likvidační komise 
Starostka navrhla inventarizační a likvidační komisi ve složení:  předseda  Miroslav Cihla  

členové  Zdeňka Nejedlá  
  Jan Křivanec   

   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se složením inventarizační a likvidační komise: 
předseda   Miroslav Cihla 
členové   Jan Křivanec, Zdeňka Nejedlá 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 91/2017 bylo schváleno 
 

5.  Dotace 2018 
Starostka seznámila zastupitele s připravenými žádostmi o dotace  
    Název akce (výše požadované dotace) 
POV Jihočeského kraje 2018   Veřejná prostranství v obci Tchořovice (171 000,- Kč) 
    Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice (28 000,- Kč) 
    Úroky z půjčky na vybudování vodovodu a vodovodních řádů v obci  
                                                           Tchořovice  (51 000,- Kč) 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje 2018 dle předloženého návrhu 

I. Veřejná prostranství v obci Tchořovice 
II. Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice 

III. Úroky z půjčky na vybudování vodovodu a vodovodních řádů v obci Tchořovice 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 92/2017 bylo schváleno 
 

6.  Informace, různé 
 Informace z valné hromady SMOOS  

 pártystan pořízený původně z dotace POV DT 7 v roce 2017 nebyl uznán Jč krajem jako uznatelný 
náklad, rozhodnutím rady SMOOS bude částka ve výši 6 131,- Kč poskytnuta Obci Tchořovice 
jako dar SMOOS. Smluvně bude situace řešena v následujícím období 

 Dopravní terminál ve Strakonicích realizace do 10/2018 

 Informace z valné hromady SOB 

 Informace starostky o nákladech obce při likvidaci komunálního odpadu v roce 2017, v porovnání 
s rokem 2016 je situace obdobná, zastupitelé se shodli, že poplatek za odvoz komunálního odpadu 
zůstane v roce 2018 ve stejné výši jako v roce 2017. 

 Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu – Technické služby Blatná 
navyšují od 1. 1. 2018 poplatky za svoz KO. 

   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění svozu 
a likvidaci komunálního odpadu ze dne 1. 1. 2006 uzavřenou s Technickými službami města Blatné s.r.o., 
tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČ 63250748 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 93/2017 bylo schváleno 
 

 informace starostky o opravě omítek a vymalování v přízemí OÚ čp. 77, v roce 2018 bude provedena 
oprava zdí na schodišti v čp. 77  

 účelová neinvestiční dotace obci Tchořovice z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 
HZS ČR ve výši 14 119 Kč na výdaje JSDHO Tchořovice – bude využita na výdaje jednotky již 
uskutečněné a nové věcné vybavení dle pokynů poskytovatele dotace  

 zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1 parc. č. st. 80/2 o budovy OÚ v k. ú. Tchořovice – bez 
připomínek 

 vydáno územní rozhodnutí „ Zatrubnění odvodňovacího kanálu č. T7“ 

 finanční a kontrolní výbor – zápis ze schůzky 6. 12. 2017 
 

6.  Diskuze 
Situace v bytě č. 8, opravy veřejného osvětlení, kanalizace na kocelovické cestě 
 
Zasedání bylo ukončeno 20:30 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová, v.r. 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla   Zdeňka Nejedlá     


