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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 28. 12. 2017 od 18:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

39. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 5 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 38. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 39. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Pavel Šeda. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Rozpočet 2018 

4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 

5. Odměny neuvolněných zastupitelů 

6. DPP 

7. Pronájem garáž č. 1 

8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko 

9. Informace, různé 

10. Diskuze 

               

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 39. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 39. zasedání Michaela Bolinu a Pavla Šedu 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 94/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2017 (příloha č. 3), Zároveň informovala 
zastupitele o fakturách přijatých za období od 7. 12. 2017 do 28. 12. 2017. Bez připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017 (příloha č. 3) 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 95/2017 bylo schváleno 
  

 3. Rozpočet 2018 
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce ve stanovené lhůtě (Příloha č. 4).   
Starostka navrhla navýšit příjmovou položku  financování - prostředky na bankovních účtech 8115 
v navrženém rozpočtu na rok 2018, a to s ohledem na přijatou dotaci v měsíci prosinci, která navýšila 
zůstatek na bankovních účtech na 2 mil Kč. Vzhledem k plánovaným akcím na rok 2018 - výstavba chodníku, 
realizace projektu veřejného osvětlení, zatrubnění T7, řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s pozemky 
a úprava veřejných prostranství, navrhla starostka ve výdajích navýšit  
položka 6121 par. 2219 z 600.000,- Kč na 1.000.000,- Kč 
položka 6121 par. 2321 z 50.000,- Kč na 250.000,- Kč 
položka 6121 par. 3631 z 250.000,- Kč na 550.000,- Kč 
položka 6130 par. 3639 z 50.000,- Kč na 100.000,- Kč 
položka 5169 par. 3745 z 600.000,- Kč na 850.000,- Kč. 
Občané ani zastupitelé nevznesli žádné další připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018.  
 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje dle předloženého návrhu rozpočet na rok 2018 jako 
schodkový s plánovanými příjmy 4.644.500,- Kč a výdaji 6.069.500,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 
1.425.000Kč,- Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let (prostředky na bankovních účtech). Splátky 
dlouhodobých úvěrů (třída financování) ve výši 575 000,- Kč budou hrazeny z finančních prostředků 
z minulých let (prostředky na bankovních účtech). 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 96/2017 bylo schváleno 
 
 

4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce 
ve stanovené lhůtě. Občané ani zastupitelé nevznesli připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 
na roky 2019 - 2021.  
   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu 2019 - 2021 
dle předloženého návrhu (Příloha č. 5) 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 97/2017 bylo schváleno 
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5.  Odměny neuvolněných zastupitelů 
Starostka informovala zastupitele, že od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění 
zákon o obcích a zároveň nabývá účinnosti nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstva. Vzhledem k tomu je potřeba přijmout usnesení o odměnách neuvolněných zastupitelů, které 
bude formulováno v souladu s těmito právními předpisy. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny 
za měsíc v následujících částkách: místostarosta 5000,- Kč, předseda výboru 1 080,- Kč, člen výboru 880,- Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 520,- Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 98/2017 bylo schváleno 
 

 
6. DPP 
Starostka informovala zastupitele, že vzhledem k nové právní úpravě zákona o obcích, je potřeba 
před uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelem obce souhlas zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu  - dohoda 
o provedení práce mezi obcí a členem zastupitelstva obce Miroslavem Cihlou.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 99/2017 bylo schváleno 
 

 
7.  Pronájem garáž č. 1 
Na úřední desce i elektronické desce byl ve stanovené lhůtě dle zákona o obcích zveřejněn záměr pronájmu 
garáže č. 1 na pozemku parc. č. st. 80/2 v k. ú. Tchořovice zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice.  
Žádost o pronájem podali 2 nájemci obecních bytů v čp. 77, Pavel Šeda a Miroslav Cihla, kteří by chtěli garáž 
užívat společně. Ke zveřejněnému záměru se ve stanovené lhůtě nikdo další nevyjádřil. Zastupitelé souhlasili 
s uzavřením nájemní smlouvy s oběma zájemci. Nájemné bude činit 500,- Kč.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje pronájem garáže č. 1 na pozemku parc. č. st. 80/2 v k. ú. Tchořovice vše zapsáno na LV č. 1 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice Miroslavu Cihlovi, nar. 
23. 12. 1989 bytem Milín, U Medvídků 223 a Pavlovi Šedovi, nar. 1. 1.1994, bytem Tchořovice 76, 
na dobu neurčitou. 

II. doporučuje starostce obce  uzavřít nájemní smlouvu garáže č. 1 na pozemku parc. č. st. 80/2 v k. ú. 
Tchořovice za 500, - Kč měsíčně, Miroslavu Cihlovi, nar. 23. 12. 1989, bytem Milín, U Medvídků 223 
a Pavlovi Šedovi, nar. 1. 1.1994, bytem Tchořovice 76. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č.100/2016 bylo schváleno 

 
 

8.  Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko 
Starostka předložila zastupitelům návrh „ Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Blatensko, jehož 
žadatelem a realizátorem by byla Místní akční skupina Blatensko, o. p. s. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko“ 
II. schvaluje, že žadatelem a realizátorem projektu „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ bude Místní 

akční skupina Blatensko, o.p.s. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 101/2017 bylo schváleno 
 

 
9.  Informace, různé 

 Starostka navrhla poskytnout odměnu za práci ve výboru v roce 2017 členům výborů, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč.  
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání rozhodlo poskytnout jednorázovou odměnu ve výši 500,- Kč 
za výkon funkce členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 102/2017 bylo schváleno 
 

 Diakonie Broumov – poděkování za spolupráci  

 Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR - ve Tchořovicích proběhne v neděli 7. 1. 2018 

 P. šeda -  informace o konání výroční hasičské schůze v sobotu 6. 1. 2018 od 19 h  
 

 
10.  Diskuze 
 
 
Zasedání bylo ukončeno 19:00 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina   Pavel Šeda     


