Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 18. 9. 2018 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, Z. Nejedlá
Nepřítomen: ---------Omluveni: M. Cihla, P. Šeda
Dále přítomni: -------------

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
49. 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 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 48. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 49. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Ivana Machovcová. Návrhy
na doplnění programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
 Majetkoprávní dispozice
 Rozpočtové opatření
 Projekty
 Informace, různé
 Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 49. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 49. zasedání Michaela Bolinu a Ivanu Machovcovou
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno
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2. Majetkoprávní dispozice
Bezúplatný převod pozemků
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1515/4, 1515/9,
1515/10, 1515/13, 1515/14, 1515/15 vše v k.ú. Tchořovice mezi ČR – ÚZSVM a Obcí Tchořovice. Jedná se
o pozemky kolem silnice I/20, na kterých se nacházejí chodníky. Obec o tyto pozemky žádala ŘSD již v roce
2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1515/4, 1515/9, 1515/10, 1515/13, 1515/14, 1515/15
v k. ú. Tchořovice, to vše zapsané na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 a Obcí
Tchořovice
II.
ukládá starostce uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I.
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno

Souhlasné prohlášení
Provedeným šetřením na místě autobusové zastávky u kapličky a následným geodetickým zaměřením tělesa
komunikace silnice I. třídy I/20 procházejí Obcí Tchořovice bylo zjištěno, že část pozemku parc.č. 1510
o výměře 4m2 je zastavěna tělesem výše popsané komunikace I. třídy, konkrétně zálivem autobusové
zastávky, který ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění tvoří součást této
komunikace. Předmětná část pozemku parc.č. 1510 byla geodeticky zaměřena geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku zhotoveným GK Plavec – Michalec s.r.o. se sídlem Písek, Budovcova 2530, číslo plánu
1157-216/2016 ze dne 5.1. 2017 a byla označena novým parcelním číslem parc. č. 1510/2 v k.ú. Tchořovice.
Souhlas s dělením pozemku vyslovil místně příslušný stavební úřad dne 15. 6. 2018.
Starostka informovala zastupitele, že právní zástupce obce připravila Souhlasné prohlášení o vzniku
vlastnického práva k nemovitosti týkající 4 m2 nově vzniklé pozemkové parcely parc.č. 1510/2 v k.ú.
Tchořovice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se k zaslanému souhlasnému prohlášení
doposud nevyjádřil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
za předpokladu souhlasu Úřadu pro zastupování státu se zněním prohlášení dle předloženého návrhu
vyjadřuje souhlas k souhlasnému prohlášení o tom, že „pozemek parc. č. 1510/2, byl ke dni 24.
května 1991 již zastavěn tělesem komunikace I. třídy, resp. jeho součástí, kterou je záliv autobusové
zastávky s tím, že vlastníkem tohoto pozemku je z tohoto důvodu i nadále Česká republika, přičemž
právo hospodařit s tímto majetkem náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
s ohledem na dikci § 10 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění.“
II.
ukládá starostce sjednání souhlasného prohlášení dle bodu I.
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno
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3. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2018 (příloha č. 3) a zároveň informovala
zastupitele o fakturách přijatých za období od 28. 8. 2018 do 18. 9. 2018. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 82/2018 bylo schváleno

4. Projekty
Veřejné osvětlení
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2018
na akci „Výstavba VO – Tchořovice jižní část“ SO 401 – Veřejné osvětlení“ uzavřené s firmou SATHEA VISION
s.r.o., se sídlem Boršov 280/2, Praha 1, týkající se změny ceny díla na základě vzniklých víceprací
a méněprací. Celková cena díla je 513.855 Kč bez DPH. (Původní cena byla 555.205 Kč bez DPH).
25. 9. 2018 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2018 na akci „Výstavba VO –
Tchořovice jižní část“ SO 401 – Veřejné osvětlení“ uzavřené s firmou SATHEA VISION s.r.o., se sídlem
Boršov 280/2, Praha 1, týkající se změny ceny díla na základě vzniklých víceprací a méněprací, dle
předloženého návrhu, cena díla činí 513.885 Kč bez DPH
II.
ukládá starostce uzavření Dodatku č. 2 dle bodu I.
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 83/2018 bylo schváleno

Starostka zároveň navrhla zastupitelům v části obce od čp. 104 k čp. 54, kde nemohlo být umístěno
podzemní vedení VO, ponechat nadzemní vedení a umístit zde původně plánovaná 3 nová světla,
Jedná se o lokalitu kolem krajské komunikace III. třídy v místě, kde nejsou chodníky, a doprava je
zde poměrně vysoká. Je zde potřeba zabezpečit pohyb chodců i cyklistů v co nejkratší době s tím, že
v této lokalitě bude nezbytné vybudování chodníku, s čímž následně bude spojena úprava
veřejného osvětlení a uložení vedení do této stavby. Nabídková cena je 64. 908 Kč bez DPH, 78 539,Kč s DPH, práce by provedla stejná firma SATHEA VISION. Budou využity finanční prostředky ušetřené
při budování VO cca 50 tis. Kč, zbytek bude uhrazen z volných finančních prostředků obce. Řešeno
bude rozpočtovým opatřením, bez připomínek.
Místní rozhlas
Starostka zároveň informovala zastupitele, že spolu s odstraněním betonových sloupů, na kterých
bylo elektrické vedení, byl sundán v této lokalitě na Blatnou místní rozhlas. Vzhledem k jeho stáří
cca 15 let, opotřebení a špatnému shánění náhradních dílů, navrhla starostka osadit do těchto míst
3 nové hlásiče na nové sloupy veřejného osvětlení. Cenová nabídka od firmy VATEC electronics je
27 509 Kč bez DPH. Bude řešeno rozpočtovým opatřením, bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí
I.
s doplněním 3 nových světel veřejného osvětlení od čp. 104 k čp. 54
II.
s pořízením 3 nových hlasičů místního rozhlasu v lokalitě kolem komunikace I/20 směr Blatná.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno

Rychlostní radar
Starostka navrhla osadit na začátku obce ve směru od Blatné na sloup veřejného osvětlení
rychlostní radar. Vzhledem k účasti 5 zastupitelů, z nichž pouze tři zastupitelé vyjádřili v diskuzi
souhlasný názor s umístěním radaru (Křivancová, Machovcová, Nejedlá), nebude nákup radaru
realizován, případně bude tato otázka řešena v rámci příštího zasedání zastupitelstva obce.
Veřejně prospěšné práce
Starostka informovala zastupitele o možnosti prodloužit Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR o 1 měsíc tj. do 31. 10.
2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. STA-VZ-39/2018 ze dne 27. 3. 2018, uzavřené s Úřadem
II.

práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, týkající se prodloužení
dohody do 31. 10. 2018.
ukládá starostce uzavření Dodatku č. 1 dle bodu I.

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno

5. Informace, různé


Dárkové poukázky – starostka navrhla věnovat dárkové poukázky v hodnotě 1.000 Kč dvěma
pracovníkům na VPP, kteří v obci pracují již třetí sezonu, a členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce jako poděkování za jejich práci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje dárkové poukázky ve výši 1000,- Kč
I.
dvěma pracovníkům na VPP
II.
členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno



Veřejná prostranství – bude doplněna vahadlová houpačka u pomníku, nové informační tabule,
vyměněny poklopy na studnách
Vzhledem k dokončení uložení elektrických kabelů do země u hlavní silnice I/20 na Blatnou, je možné
pokračovat s výstavbou chodníku v této lokalitě, starostka připraví výzvu na podání nabídek
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Omalovánka regionu Strakonicko – nabídka prezentace obce v projektu Poznávací omalovánka
regionu Strakonicko, souhlas s prezentací
Technické služby Blatná – nabídka protipožárních dveří za odvoz, využití v obecních buňkách – zajistí
místostarosta
Zpráva kontrolního a finančního výboru
poslední zasedání ZO bude 2. nebo 3. října 2018
Plánované akce
28. 9. 2018 Pouťové setkání – 12:30 mše v kapli, 14:00 posezení s kronikářem v pohostinství, 15:00
hudba p. Koubka v pohostinství, občerstvení

6. Diskuze
Organizace akcí
Zasedání bylo ukončeno 20:10 h
Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Ivana Machovcová
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