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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 9. 2. 2018 od 18:30 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

40. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že jsou přítomni 4 členové 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 39. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 40. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Ivana Machovcová. Starostka 
navrhla zařadit namísto bodu 9 Projekt VO a související smlouvy. Původní bod 9 bude zařazen na jednání 
dalšího zasedání ZO. 
 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Rozpočtové opatření 

 Dary 2018 

 Výstavba polních cest 

 Pojízdná prodejna 

 Odpadové hospodářství 

 Vodovod 

 Návrh  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E.ON 

 Projekt VO 

 Informace, různé 

 Diskuze    

               

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 40. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 40. zasedání Jana Křivance a Ivanu Machovcovou 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 (Příloha č. 3), 2/2018 (příloha č. 4). 
Zároveň informovala zastupitele o fakturách přijatých za období od 28. 12. 2017 do 9. 2. 2018. Bez 
připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 (příloha č. 3), 
2/2018 (příloha č. 4) 

 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno 
  
 

 3. Dary 2018 
V rámci rozpočtu na rok 2018 předložila starostka návrh na schválení dárkových poukázek ve výši 500,- Kč 
a květiny v hodnotě cca 100,- Kč pro seniory s trvalým pobytem v obci Tchořovice v roce 2018 při životním 
jubileu 70; 75; 80 let a poté každý rok; hodnotu vánočních dárkových poukázek v roce 2018 ve výši 500,- Kč 
pro všechny seniory od 70 let s TP v obci Tchořovice. Vzhledem ke spokojenosti občanů budou poukázky 
i nadále uplatňovány v COOP SUPERMARKETU Blatná, tř. J. P. Koubka (Labuť). Bez připomínek 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje pro občany s trvalým pobytem v obci Tchořovice 
v roce 2018  

I. dárkové poukázky ve výši 500,- Kč a květiny v hodnotě cca 100,- Kč při životním jubileu 70; 75; 80 let 
a dále každý rok 

II. 500,- Kč vánoční dárkové poukázky pro seniory od 70 let 
 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno 
 
 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí finančních darů na podporu činnosti – 
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 

 Českému svazu ochránců přírody Makov, Nová Ves 10, 397 01 Čížová, IČO 70952302 - dar ve výši 
1500,- Kč převodem na účet č. 643001349/0800 na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů 
Makov. Tato organizace zajišťuje v naší oblasti kompletní služby spojené s péčí o volně žijící živočichy 
v nouzi – odchyt a následnou péči, včetně zajištění veterinární služby až po vypuštění do volné 
přírody, případně umístění v záchranné stanici. 

 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná, 
IČO 75018799 – dar ve výši 1 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností svazu převodem 
na účet č. 680612309/0800 

 Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, IČ 65017285 
finanční dar ve výši 5 000,- Kč na podporu činnosti převodem na účet č. 223860024/0300 
 

Bez připomínek  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s  poskytnutím finančního daru  

 Českému svazu ochránců přírody ZO 18/02 ČSOP MAKOV, Nová Ves 10, 397 01 Čížová, 
IČO 70952302, ve výši 1 500,- Kč převodem na účet 643001349/0800 na zajištění provozu 
Záchranné stanice živočichů Makov. 

 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná, IČO 
75018799 ve výši 1 000,- Kč převodem na účet č. 680612309/0800 na úhradu nákladů spojených 
s činností svazu  

 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, 
IČO 65017285, ve výši 5 000,- Kč převodem na účet č. 223860024/0300 na podporu činnosti 

II. pověřuje starostku uzavřením darovacích smluv 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno 
 

 
4.  Výstavba polních cest 
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh Smlouvy č. 1/2018 o udělení souhlasu k provedení 
stavby polní cesty C13, C33 a C36 mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Tchořovice v souvislosti s již 
dříve projednávanou stavbou polních cest v k. ú. Tchořovice na základě žádosti, kterou podala Obec 
Tchořovice Státnímu pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice. Po vybudování cest bude 
stavba předána obci Tchořovice. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  

I. s uzavřením smlouvy č. 1/2018 o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty C13, C33 a C 36 
uzavřenou mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský 
kraj, pobočka Strakonice, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, se sídlem Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice a Obcí Tchořovice  

II. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno 
 

5.  Pojízdná prodejna 
Starostka informovala zastupitele o projektu „Pojízdná prodejna“ Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, 
který by chtěl podat žádost o dotaci do programu POSV Plzeňského kraje na pořízení automobilu 
pro pojízdnou prodejnu (vybaveného regály, chladícím zařízením, pokladnou, záložním zdrojem, …). 
V projektu je potřeba finanční spoluúčasti zapojených obcí. Dle předběžných výpočtů by podíl naší obce činil 
cca 20 000,- Kč. Starostka dále informovala, že pojízdná prodejna, která zajíždí v současnosti do obce 2 x 
týdně, je občany využívána. Zastupitelé prodiskutovali situaci a shodli se v názoru, že v obci by měla být 
zachována obslužnost pojízdnou prodejnou. V případě změn podmínek tohoto projektu bude zastupitelstvo 
informováno starostkou. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se zapojením se do projektu „Pojízdná prodejna“ 
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko.  
 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2018 bylo schváleno 
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6.  Odpadové hospodářství 
Starostka informovala zastupitele, že se připravuje novela zákona o odpadech. Počítá se s navýšením 
skládkovacího poplatku a s ukončením skládkování směsných komunálních odpadů. Obce se tak budou 
muset přizpůsobit těmto změnám, celá věc je v současnosti v jednání.  
 

7.  Vodovod 
Starostka seznámila zastupitele s celkovými náklady na výrobu pitné vody z obecního vodovodu v roce 2017 
(Příloha č. 5). Celkové náklady činily 299 028 Kč bez DPH. Bylo fakturováno 1 914 m3 pitné vody, na vodném 
bylo vybráno 97 420,- Kč bez DPH formou dvousložkové ceny vody. Rozdíl mezi vybraným vodným 
a skutečnými náklady zaplatila obec ze svého rozpočtu. Cena za 1 m3 vody byla pro odběratele 50,- Kč 
bez DPH. Občané s trvalým pobytem měli na základě usnesení 4/2016 a 62/2015 slevu 20%, tj. platili za 1 m3 
vody 40 Kč bez DPH. Pevná složka vodného činila 300,- Kč bez DPH za domovní vodoměr za 1 rok. Skutečné 
náklady na výrobu 1 m3 pitné vody dosáhly 156 Kč. 
Náklady na výrobu pitné vody v roce 2018 budou podobné jako v roce 2017 (příloha č. 6). Jsou v nich 
zahrnuty náklady na materiál, chemikálie, elektrickou energii, osobní náklady spojené s provozem a údržbou, 
opravy majetku, externí náklady (rozbory vody, MAPE) a splátky úroků z půjčky na výstavbu vodovodu. 
V letošním roce je plánována výměna vodoměrů ve vodárně. Náklady mohou být neočekávaně zvýšeny 
případnými poruchami vodovodní sítě nebo vodárny. Navrženo ponechat v roce 2018 výši vodného (pevné a 
pohyblivé složky) na úrovni roku 2017 (viz výše). Náklady na výrobu pitné vody, které nepokryje vybrané 
vodné, budou hrazeny nadále z rozpočtu obce. Bez připomínek. 
Starostka předložila návrh Reklamačního řádu dodávky pitné vody (Příloha č. 7). Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí celkové náklady na výrobu pitné z obecního vodovodu a zprávu o množství a ceně 
vyrobené a fakturované vody v roce 2017 

II. schvaluje výši ceny vodného (pevné i pohyblivé složky) na úrovni roku 2017 na základě usnesení 
č. 62/2015 a 4/2016   

 Cena za 1 m3 vody 50,- Kč bez DPH.  

 Občané s trvalým pobytem v obci sleva 20%, tj. za 1 m3 vody 40 Kč bez DPH.  

 Pevná složka vodného 300,- Kč bez DPH za domovní vodoměr za 1 rok. 
K výše uvedeným cenám bude připočítána DPH ve výši 15 %. 

III. schvaluje Reklamační řád dodávky pitné vody dle předloženého návrhu 
 

Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 7/2018 bylo schváleno 

 
8.  Návrh  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E.ON 
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se uložení elektrického vedení společnosti E.ON Distribuce, 
a.s. do země v části obce od mostu směrem na Kadov a na Lnáře, na návsi a na Drahách. Uložení se dotkne 
také pozemků v majetku obce Tchořovice. Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení. Na základě projednání 
zastupitelé vznesli připomínku ohledně trasy vedení v obecních pozemcích u obecního úřadu a na Drahách. 
Starostka osloví projektanta z důvodu úpravy projektu. Po úpravě projektu bude návrh smlouvy znovu 
projednán. 

 
9.  Projekt VO 
V souvislosti s přípravou 1. části projektu veřejného osvětlení v obci Tchořovice informovala starostka, že 
bude kabel z části ukládán  do pozemku Jihočeského kraje parc. č. 1506/2 v k. ú. Tchořovice, který má 
ve správě Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.  Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. BVB/103/17/ST/KK. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  

I. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. BVB/103/17/ST/KK 
mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 708 90 650 
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 709 71 641, DIČ CZ 709 71 641 a Obcí Tchořovice 

II. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno 
 

 
10.  Informace, různé 

 Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ – 
nepřipojíme se 

 P. Koranda – otevřený dopis - Výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů OVK 
z vlastního rozpočtu – nesouhlas 

 vyřazený betonový blok na popelnice – p. J. Draský, Radošice 48 požádal o odprodej  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prodejem vyřazeného betonového bloku 
na popelnice za cenu 500,- Kč s DPH. 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 9/2018 bylo schváleno 
 

 žádost o udělení souhlasu s nahlášením sídla živnosti v bytě č. 6 v čp. 77 nájemcem P. Šedou 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s nahlášením sídla živnosti v bytě č. 6 
ve Tchořovicích čp. 77 současným nájemcem Pavlem Šedou. 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno 
 
 

 informace z porady starostů v Blatné dne 9. 2. 2018 

 Informace o zahájení přezkumného řízení Krajským úřadem Jč kraje na rozhodnutí MěÚ Blatná 
týkající se mimořádné manipulace na rybníce Starý 

 Provedena oprava plynového kotle na OÚ 

 Letiště – informace k žádosti o pronájem letiště firmou TF Group, s.r., zážitkové akce „Racing Days“ 

 Akce 
Zájezd do aquaparku v Čestlicích – pořádá p. D. Vohryzková v době jarních prázdnin 5. 3. a 7. 3. 2018 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s úhradou autobusové dopravy ze Tchořovic 
do Prahy na zájezd do aquaparku ve dnech 5. 3. a 7. 3. 2018 občanům s trvalým pobytem v obci 
Tchořovice. 
   
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno 
 

Veřejná obecní schůze – sobota 17. 3. 2018 
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Beseda s kronikářem - sobota 31. 3. 2018   
Slet ultralehkých letadel 19. 5. 2018 

 
10.  Diskuze 
Úpravy ve vodárně 
 
 
Zasedání bylo ukončeno 19:45 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jan Křivanec   Ivana Machovcová     


