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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 11. 6. 2019 od 19:00 hodin. 
 

Přítomní členové ZO: J. Čadek, Ing. E. Kaprová, V. Končelík, Mgr. E. Křivancová, K. Matějková, 
M. Šimůnek 
Nepřítomen: ---------- 
Omluveni: Mgr. J. Křivanec 
Dále přítomni: -------- 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19:00 hod starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou (dále též 
„předsedající“). Starostka obce konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO, zasedání zastupitelstva obce 
je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Současně předsedající informovala, že 
pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – 
příloha č. 2), zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím 
elektronické pošty, přičemž pozvánka obsahovala návrh programu.  
Jako ověřovatelé zápisu 8. zasedání ZO byli navrženi Jaroslav Čadek a Eva Kaprová. Další návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Veřejné osvětlení – severní část 

4. Dotace JSDHO 

5. Informace, různé 

6. Diskuze    

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 8. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 8. zasedání Jaroslava Čadka a Evu Kaprovou 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno 
 
 
Vlastimil Končelík nepodepsal zápis ze 7. zasedání ZO jako ověřovatel. Jeho důvodem jsou připomínky 
k zápisu diskuze, kde se uvádí: 
„Pálení čarodějnic na vsi – starostka vznesla dotaz na členy SDH, proč postavili letos hranici 
na čarodějnice na návsi, poblíž vzrostlých stromů, pár metrů od kaple a obytných domů a v období 
sucha. Přítomní členové SDH, dle jejich vyjádření, v tom nespatřují žádný problém, neboť mohou pálit 
čarodějnice, kde chtějí. Pálení čarodějnic na trávníku na veřejném prostranství na vsi nebylo vůbec 
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projednáno v zastupitelstvu, a SDH Tchořovice, jako organizátor akce stavění máje, si svévolně 
postavil a zapálil zmiňovanou hranici. Starostka upozornila, že vzhledem k tomu, že se jedná 
o veřejné prostranství na vsi, měla být tato věc projednána před akcí na zasedání ZO a upozornila, že 
toto místo není pro pálení čarodějnic vhodné.“ 
V. Končelík uvádí, že chce zápis doplnit o následující údaje: 

 oheň byl zapálen 25 m od kaple a 25 m od obytných domů 

 není pravda, že duben byl suchý měsíc (dokládá tabulkou počasí v naší republice z dubna 
2019 vytištěnou z internetu) 

 popírá (uvádí, že je to „blbost“), že by někdo z členů SDH přítomných na zasedání ZO řekl, že 
mohou pálit čarodějnice, kde chtějí. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s doplněním a opravou zápisu č. 7 ze dne 3. 5. 2019 v bodu 
č. 12 Diskuze na základě návrhu zastupitele V. Končelíka 

 oheň byl zapálen 25 m od kaple a 25 m od obytných domů 

 není pravda, že duben byl suchý měsíc (dokládá tabulkou počasí v naší republice z dubna 
2019 vytištěnou z internetu) 

 popírá (uvádí, že je to „blbost“), že by někdo z členů SDH přítomných na zasedání ZO řekl, že 
mohou pálit čarodějnice, kde chtějí. 
 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 1 (Křivancová), zdrželi se hlasování 1 (Kaprová) 
Usnesení č. 43/2019 bylo schváleno 
 
 

2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a 6/2019 (příloha č. 3, 4). Bez 
připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 
a 6/2019 (příloha č. 3, 4). 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 44/2019 bylo schváleno 
  
 

3. Veřejné osvětlení – severní část  
 

Starostka informovala o dořešení umístění některých svítidel v obci z důvodu přesného vytýčení sítí 
v terénu a změn projektu firmy E.ON při uložení kabelů NN. MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního 
plánování oznámil dne 6. 5. 2019 zahájení územního řízení. Dne 27. 5. 2019 podal p. Vokurka námitku 
týkající se umístění světel na návsi. Aby mohl celý projekt pokračovat, podal projektant na MěÚ 
Blatná Dodatek č. 1 k Souhrnné technické zprávě č. 1, kterým byly z projektu odebrány 3 svítidla 
na návsi.  
Vzhledem k předpokládané výši ceny celé akce se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Pro firmu E.ON bude provádět výkopové práce a uložení kabelů elektrického vedení do země firma 
Elektromontáže Blatná spol. s r. o. Vzhledem k návaznosti stavebních prací při ukládání elektrických 
kabelů pro firmu E.ON a kabelů veřejného osvětlení, které budou připoloženy do výkopů pro firmu 
E.ON, vytyčování sítí, vyřizování různých povolení, dopravně inženýrských opatření při stavbě 
a z důvodu hospodárnosti vynakládaných obecních prostředků, navrhla starostka uzavřít smlouvu 

o dílo na část akce „Přípolož kabelu VO s vedením NN Tchořovice – sever“, ve které budou zahrnuty 
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zemní a výkopové práce, položení kabelu VO, vytýčení stávajících sítí, postavení pilíře s firmou 
Elektromontáže Blatná spol.  s r. o., IČ 48201154, za nabídkovou cenu 991 616,50,- Kč bez DPH.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje zhotovitelem zakázky malého rozsahu na stavební práce „Přípolož kabelu VO 
s vedením NN Tchořovice – sever“ (zemní a výkopové práce, položení kabelu VO, vytýčení 
stávajících sítí, postavení pilíře) podle projektové dokumentace „Výstavba VO Tchořovice – 
severní část“, firmu Elektromontáže Blatná spol. s r. o., Ve Škalí 623, 388 01 Blatná, 
IČ 48201154, za cenu 991 616,50,- Kč bez DPH,  

II. pověřuje starostku přípravou a uzavřením smlouvy o dílo podle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 45/2019 bylo schváleno 
 
 

4. Dotace JSDHO  
Místostarosta seznámil zastupitele s obsahem žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra – GŘ 
HZS ČR v rámci programu Dotace pro JSDHO na nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO 
Tchořovice doplněný požárním přívěsem pro hašení v celkové ceně 950 000,- Kč. Žádost bude podána 
na Ministerstvo vnitra, požadovaná dotace je 450 000,- Kč. V případě, že bude dotace přiznána, může 
obec dále požádat Jihočeský kraj o další dotaci na pořízení tohoto automobilu, vlastní podíl obce by 
pak činil odhadem 200 000,- Kč. Realizace akce se předpokládá v roce 2020.  
Starostka dále informovala zastupitele, že v případě realizace této akce musí obec, dle dostupných 
informací, nejdříve zaplatit celou částku na pořízení automobilu tj. 950 000 Kč z obecního rozpočtu. 
Teprve poté by byla následně proplacena dotace. Vzhledem k tomu, že v současnosti je kromě jiných 
akcí v obci realizována rekonstrukce veřejného osvětlení, která je finančně nákladná, není v tuto 
chvíli možné říci, zda bude na účtu obce dostatek peněz na zaplacení tohoto auta. Situaci by pak bylo 
nutné řešit půjčkou nebo úvěrem. Finanční výbor se k situaci nevyjádřil.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Pořízení 
dopravního automobilu pro JSDHO Tchořovice v celkové ceně 950 000,- Kč v rámci programu Dotace 
pro JSDHO z rozpočtu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 1 (Křivancová) 
Usnesení č. 46 /2019 bylo schváleno 

 
Starostka konstatovala, že její hlasování vycházelo z výše nastíněné finanční situace. 

 
5. Informace, různé  
  
Informace starostky  

 Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, Prostějov – žádost o finanční dar, 
nebude poskytnut 

 Krajská hygienická stanice České Budějovice – provedena kontrola vodovodu Tchořovice, 
odebraný vzorek vody vyhovoval v hodnocených ukazatelích limitům stanovených vyhláškou 

 Vodovod Tchořovice – provedena výměna nefunkčního čerpadla a následné odkalení 
vodovodního řádu 
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 Velká papírová výzva p. Korandy – vyzývá obecní úřady, aby nepoužité hlasovací lístky z voleb 
byly nabídnuty darem na výtvarnou činnost školám či organizacím. OÚ naloží s použitými 
hlas. lístky podle platných předpisů. 

 Přerušení dodávky elektrické energie 26. 6. a 27. 6. 2019 – občané informováni SMS, 
rozhlasem, vyvěšením na úřední desce  

 Společné prohlášení SMO ČR a SMSČR týkající se tragicky zemřelého místostarosty obce 
Dražůvky p. R. Štose - vyvěšení černého praporu v den pohřbu 1. 6. 2019, vyhlášena veřejná 
sbírka na pomoc pozůstalým č. 115-9528350237/0100 

 Informace z Valné hromady SOB 29. 5. 2019 a z Valné hromady SMOOS 11. 6. 2019 

 Jihočeské párobraní – parní vlak 15. 6. 2019 (na trati Strakonice – Březnice) a 16. 6. 2019 
(na trati Strakonice – Blatná a Blatná – Nepomuk). 

 Turistický vlak Cyklo Brdy od 9. 6. 2019 z Prahy do Blatné – pro 232 cestujících a 41 kol 

 EKO-KOM – osvědčení o úspoře emisí, díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci 
se společností EKO-KOM přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ 
(emise CO2 11,59 t a úspora energie 250957 MJ) 

 EKO-KOM – nabídka informačních cedulí k umístění ke kontejnerům na tříděný odpad, bude 
objednáno 

 Zájezd do ZOO Hluboká nad Vltavou z důvodu malého počtu přihlášených zrušen 

 Ukazatele rychlosti – prodiskutován typ radaru, který by byl pořízen do obce, celokovové 
provedení se žlutou reflexní folií, napájení z VO, včetně statistického modulu, 1 ks zobrazující 
pouze rychlost, 1 ks zobrazující rychlost a obrázek (smajlík) 

 www.tchorovice.cz – vzhledem k tomu, že v poslední době jsou do návštěvní knihy přidávány 
ve velkém množství příspěvky v podobě nabídek půjček a úvěrů, příspěvek týkající se obce 
tam byl přidán naposledy 18. 4. 2016 a vzhledem k tomu, že občané mají možnost 
komunikovat se zástupci obce několika dalšími způsoby, nebude návštěvní kniha funkční 
a nebude možné do ní přidávat další příspěvky.  

 Plocha bývalého letiště – došlo k dalšímu poškození hlavní vzletové dráhy, V. Končelík zjistí 
možnosti opravy 

 Budova v majetku obce čp. 96 – oprava ucpaného odpadu výměnou odpadní trubky 

 Informace o pokračování projektů týkající se zatrubnění kanálu T7 a budování chodníku 
kolem I/20 směrem na Blatnou 

 
Různé 

 V. Končelík vznesl dotaz, na základě stížnosti občana, na průjezdnost cesty vedoucí přes 
letiště v době konání akce „Mustang ..“  dne 1. 6. 2019. Starostka sdělila, že ve smlouvě byla 
podmínka ponechání průjezdnosti komunikace. Stěžovateli bylo umožněno projetí 
přes letiště. 

 Místostarosta M. Šimůnek vznesl dotaz, kdo seče kolem komunikací. Starostka konstatovala, 
že sečení v okolí komunikací provádí vlastníci komunikací tj. obec, ŘSD, Jihočeský kraj – SÚS 
Jč kraje  

 V. Končelík na základě žádosti obce Mladý Smolivec navrhl prodat 10 ks vyřazených starých 
svítidel veřejného osvětlení výše zmíněné obci za cenu 350 Kč za 1 kus. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prodejem 10 kusů vyřazených svítidel 
veřejného osvětlení za cenu 350 Kč za 1 kus Obci Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 
335 01 Nepomuk. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 47 /2019 bylo schváleno 

http://www.tchorovice.cz/
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12. Diskuze  
Půjčování stolů a lavic, samovýroba dřeva 

 

Zasedání bylo ukončeno 21:30 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová ……………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

   …………………………………………..   ………………………………………..
    Jaroslav Čadek          Ing. Eva Kaprová 


