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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis ze 45. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 29. 5. 2018 od 19:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

45. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:05 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 ze 44. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 45. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Zdeňka Nejedlá. Návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Výstavba VO Tchořovice 

 Rozpočtové opatření 

 Žádost o finanční příspěvek 

 Informace, různé 

 Diskuze    

        

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 45. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 45. zasedání Michaela Bolinu a Zdeňku Nejedlou 

 

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

Usnesení č. 52/2018 bylo schváleno 
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2. Výstavba VO Tchořovice 
 
Starostka předložila zastupitelům protokol o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba VO – Tchořovice jižní část, SO 401 Veřejné osvětlení 
Tchořovice“. Obec Tchořovice obdržela 1 nabídku. Komise doporučila zastupitelstvu obce vybrat nabídku 
firmy SATHEA VISION s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1, IČ 24184870 s nabídkovou cenou bez DPH 
555 205,- Kč, 671 798,- Kč včetně DPH. Cena za dílo je v čase a místě obvyklá a odpovídá předpokládanému 
rozpočtu akce. 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba VO – Tchořovice jižní část, SO 401 
Veřejné osvětlení Tchořovice“ firmu SATHEA VISION s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1, 
IČ 24184870, DIČ CZ24184870 s nabídkovou cenou bez DPH 555 205,- Kč, 671 798,- Kč včetně DPH. 

II. ukládá starostce obce uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 53/2018 bylo schváleno 
 
Starostka dále informovala zastupitele, že v souvislosti s ukládáním kabelů NN a VO do země a s výstavbou 
VO v naší obci, dojde k částečné uzavírce a omezení dopravy v části obce od mostu směrem na Blatnou. 
Informace o přechodné úpravě provozu na komunikacích budou zveřejněny na úřední desce. 
 
3. Rozpočtové opatření 
Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (Příloha č. 3). Jedná se o navýšení 
položky 6121 paragraf 3631 veřejné osvětlení z plánovaných 550 000 Kč na 1 200 000,- Kč, na základě 
nákladů na vybudování VO dle projektu. Částka bude přesunuta z finanční rezervy na účtu obce.  Zároveň 
informovala zastupitele o fakturách přijatých za období od 19. 5. 2018 do 29. 5. 2018. Bez připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 dle předloženého 
návrhu (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno 
  
 

4.  Žádost o finanční příspěvek 
Starostka informovala zastupitele o došlé  žádosti na poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR,z. s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov. Z diskuze zastupitelů 
vyplynulo neposkytnout finanční příspěvek z rozpočtu obce.  
 

5.  Informace, různé 
 

 POV Jč kraje 2018 
Starostka seznámila zastupitele s projekty, na které byla schválena dotace z POV Jihočeského kraje 
v roce 2018 v následující výši 
Veřejná prostranství v obci Tchořovice 146 000,- Kč  

Úroky z úvěru 8 bytových jednotek 26 000,- Kč  

Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů 46 000,- Kč  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s přijetím dotací a uzavřením smluv o poskytnutí dotace z POV Jihočeského kraje 
v roce 2018 dle předloženého návrhu  

 Veřejná prostranství v obci Tchořovice 146 000,- Kč 

 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek 26 000,- Kč 

 Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů 46 000,- Kč 
II. ukládá starostce obce uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I. a provést další kroky 

při realizaci jednotlivých projektů 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno 

 

 Rybník Starý – od MěÚ Blatná doručeno Oznámení o zahájení stavebního vodoprávního řízení 
o žádosti „Rozšíření a snížení přelivné hrany bezpečnostního přelivu rybníku Starý“ 

 Schůzka 24. 5. 2018 kamionová doprava na komunikaci III/02017 – starostka informovala o konání 
schůzky, jež se zaměřila na řešení zvýšené kamionové dopravy na předmětné komunikaci, tj. směrem 
k rybníku Nový. Jednání se zúčastnil zástupce odboru dopravy MěÚ Blatná, zástupce Policie ČR DI 
Strakonice, starostka obce Tchořovice, starostka Obce Kadov a starostka Obce Hradiště. Přítomen byl 
rovněž pan Mareš jako zpracovatel dopravního značení pro naši obec. Starostka obce na místě 
samém popsala stávající stav, kdy intenzita dopravy v tomto úseku je s ohledem na počet nákladních 
automobilů, obtížné vyhýbání z důvodu šířkových poměrů, hlučnost, prašnost, poškozování obecního 
majetku (komunikace, kanalizace), ohrožování bezpečnosti chodců i narušování statiky domů 
přilehlých k dotyčné komunikaci, nadále neúnosná. Ing. Valášek z MěÚ Blatná zdůraznil, že v případě 
omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 t na komunikaci III/02017 ve Tchořovicích není 
v současnosti jiná vhodná trasa pro nákladní automobily na silnicích ve vlastnictví Jč kraje. Omezení 
dopravy, kdy objízdná trasa do Chanovic by vedla přes Kotouň, není z jeho pohledu průchodná, 
neboť z důvodu neexistence judikatury by mohla hrozit sankce za nesprávný úřední postup ze strany 
rozhodujícího správního orgánu. Navrženo bylo omezení kamionové dopravy na komunikaci 
III/02017 od rybníka Nový směrem na Hradiště a dále na komunikaci I/20 umístit v Blatné, 
Tchořovicích, Lnářích a dále na trase tabule upozorňující na cíl Chanovice. Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců ve Tchořovicích na komunikaci III/02017 bylo navrženo doplnění dopravního značení A12a 
(Chodci) se značkou IP5 (Doporučená rychlost – 30) v obou směrech v zástavbě.  
 
Výše uvedená navrhovaná opatření jsou podle zastupitelů z hlediska řešení situace nedostatečná. 
Zastupitelstvo se v této věci shodlo na tom, že Obec Tchořovice podá žádost o omezení dopravy 
ve smyslu původního záměru tj. omezení kamionové dopravy na nevyhovující komunikaci II/02017 
ve Tchořovicích. 
 

 

6.  Diskuze 
Podklady ke kalendáři SOB na rok 2019 
 
Zasedání bylo ukončeno 19:45 h  

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina    Zdeňka Nejedlá     


