Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 20. 6. 2019 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: J. Čadek, Ing. E. Kaprová, V. Končelík, Mgr. E. Křivancová, Mgr. J. Křivanec,
K. Matějková, M. Šimůnek
Nepřítomen: ---------Omluveni: -------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 7 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 Kamila Matějková a Martin Šimůnek. Další
návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Využívání stolů a lavic v majetku obce
3. Veřejné osvětlení – severní část
4. Informace, různé
5. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 9. zasedání dle předloženého návrhu
II. volí ověřovateli zápisu 9. zasedání Kamilu Matějkovou a Martina Šimůnka
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 48/2019 bylo schváleno

Starostka obce před zahájením zasedání navrhla ověřit pravdivost usnesení č. 43/2019 , které bylo
čtyřmi hlasy odsouhlaseno na minulém zasedání ZO. Po přeměření bylo zjištěno, že vzdálenost ohně
od kaple byla 21 m (usnesení č. 43 hovoří o 25 m), stejně tak je to se vzdáleností od nejbližšího domu.
Schválené usnesení tak neodpovídá skutečnosti. Zároveň sdělila, že tabulka předložená na minulém
zasedání ZO jako podklad tvrzení, že duben nebyl suchý měsíc, byla souhrnem za celou republiku.
Údaje o počasí za měsíc duben 2019 z Blatné a meteorologické stanice Kocelovice dohledatelné
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na internetu, které starostka předložila, říkají úplně něco jiného a hovoří o dubnu jako o suchém
měsíci. Zároveň požadovala, aby došlo k opravě usnesení č. 43/2019 přijatého na 8. zasedání ZO, tak
aby odpovídalo skutečnosti. Všichni zastupitelé souhlasili s upřesněním údaje o vzdálenosti.
Zastupitelé J. Čadek, V. Končelík a M. Šimůnek byli proti opravě formulace týkající se sucha,
E. Kaprová, J. Křivanec a K. Matějková se zdrželi hlasování. Jan Křivanec poznamenal, že diskutovat
o tom, zda bylo sucho či nikoliv a jestli přibližné vyjádření vzdálenosti má být měřeno, není nikterak
důležité. Naopak podstata věci spočívala ve vhodnosti toho, aby na návsi byly páleny čarodějnice, což
nejen nemá žádnou historickou tradici ve Tchořovicích, ale něco podobného se neděje ani v okolních
obcích. Rovněž lze uvést, že stěží má ZO opravovat zastupitele, jak a co řekli, když to nepochybně
může rozporovat pouze dotyčná osoba sama. Nadto dal ke zvážení, zda by nebylo účelné
zaznamenávat průběh jednání ZO a tento publikovat na stránkách obce, což by nepochybně bylo
ku prospěchu úrovni některých vyjádření a celkově vedlo k efektivitě jednání ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s upřesněním a opravou zápisu č. 8 ze dne 11. 6. 2019
usnesení č. 43/2019 ve formulaci
Původní znění „oheň byl zapálen 25 m od kaple a 25 m od obytných domů“ se nahrazuje novým
zněním „oheň byl zapálen 21 m od kaple a 21 m od obytných domů“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 49/2019 bylo schváleno

2. Využívání stolů a lavic v majetku obce
Starostka shrnula předešlé návrhy na využívání stolů a lavic (pivních setů) v majetku obce, které bylo
projednáváno v rámci diskuze na minulém zasedání ZO. K tomu poukázala na skutečnost, že sety se
i při vhodném zacházení opotřebovávají a časem bude potřeba koupit nové, eventuálně provést
opravu. V. Končelík navrhl umožnit využívat místním občanům 1 set za 50 Kč za každý započatý den
a ostatním za 100 Kč /set a den. Zároveň se zastupitelé v diskuzi shodli na vypůjčování setů zdarma
místnímu SDH, recipročně pak též okolním obcím nebo SDH s tím, že by mělo být dbáno
na nezneužívání tohoto účelu, resp. neuvádění zástupného subjektu.
Starostka navrhla, aby se tato pravidla na využívání setů vztahovala na víkend (tj. 3 – 4 dny) nikoliv
1 den a tato nová pravidla poskytování pivních setů začít využívat od 1. 7. 2019. Zároveň bylo
navrženo dokoupit 1 stůl, aby bylo kompletních 10 setů, které je možno využívat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. souhlasí s poskytováním 10 ks pivních setů jiným subjektům
II. stanoví částky za využití setů od 1. 7. 2019 v následující výši
a) občan s trvalým pobytem v obci 50,- Kč /1 set za víkend (3 – 4 dny)
b) občan, který nemá trvalý pobyt v obci 100 Kč/ 1 set za víkend (3 – 4 dny)
III. souhlasí s možností výpůjčky setů na akce pořádané SDH Tchořovice, na akce okolních obcí
a okolních SDH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 50/2019 bylo schváleno
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3. Veřejné osvětlení – severní část
Vzhledem k předpokládané výši ceny celé akce se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Na základě usnesení č. 45/2019 provede zemní a výkopové práce, položení kabelu VO, vytýčení
stávajících sítí, postavení pilíře firma Elektromontáže Blatná. Starostka informovala zastupitele, že
na základě již známých skutečností (cena za dílo na zemní práce) a odhadu výše dalších finančních
nákladů k dokončení akce Výstavba VO Tchořovice – severní část, jsou tyto náklady vyšší, než je výše
položky v rozpočtu obce na letošní rok. Nastínila zastupitelům 2 možnosti řešení situace z finančního
hlediska:
1. dokončit celou akci včetně financování v letošním roce s tím, že chybějící finanční částku
bude muset obec řešit půjčkou,
2. akci rozdělit na dvě etapy, první s realizací v roce 2019 a druhá s realizací v roce 2020 (částku
na dofinancování VO zapracovat do rozpočtu na rok 2020). V letošním roce tak nebudou
postavena některá svítidla, přičemž termín realizace by se mohl posunout v případě
pozitivního výsledku hospodaření, případně počet svítidel by mohl být modifikován ve vazbě
na vysoutěženou cenu díla.
Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že nesouhlasí s první variantou tj. dofinancovat akci půjčkou.
Starostka navrhla komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení E. Kaprová, V. Končelík,
E. Křivancová a M. Šimůnek, náhradník J. Čadek. Bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
pověřuje starostku přípravou a zasláním výzvy pro podání nabídek na zakázku malého
rozsahu na akci „Výstavba VO Tchořovice – severní část“ podle projektu 4 firmám,
bez uveřejnění umožňující dálkový přístup. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne
zastupitelstvo obce.
II.
určuje hodnotící komisí pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ Výstavba VO Tchořovice –
severní část“ ve složení: Eva Kaprová, Vlastimil Končelík, Eva Křivancová a Martin Šimůnek,
náhradník Jaroslav Čadek ml.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno

4. Informace, různé
Informace starostky
 Dříví z obecního lesa, který má v pronájmu firma Kaiser - starostka informovala o možnosti
získání palivového dřeva pro občany
Dřevo nařezané v délce 2 m za 300,- Kč (cena je s DPH) za 1 prostorový metr + doprava
k domu
Samovýroba dřeva v lese 100 Kč (včetně DPH)/ 1 prostorový metr
V obou případech se zájemci mohou hlásit na OÚ Tchořovice
 Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kocelovice
 Veřejná vyhláška – návrh na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
III/02017, II/174 a účel. Komunikace v k.ú. Pole – vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Blatná
a Lnáře
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Různé
 akce do kalendáře SOB na rok 2020
 J. Čadek – dotaz řešení hráze rybníka Starý (narušení, oprava hráze)
Starostka konstatovala, že vzhledem k jednání při povodňové prohlídce v květnu 2019 bylo
domluveno, že při vypouštění rybníka při výlovu bude hráz překontrolována, projekt
na finální úpravu hráze se dle jejích informací připravuje.

12. Diskuze


J. Křivanec poukázal na úpravu pozemků a majetku po výkopových pracích při uložení NN
a VO, kdy v některých případech došlo či může dojít ke vzniku škody ze strany provádějící
firmy a bylo by vhodné se na toto zaměřit, když poukázal na některé konkrétní případy. Tyto
technické aspekty týkající se komunikací v obci má sice v gesci místostarosta, ovšem
pozorovat a vznést podnět mohou i ostatní.



M. Šimůnek se dotazoval na sečení příkopů, které podél cesty k Dolejšímu mlýnu neměly být
provedeny ze strany firmy Kaiser dostatečně, a není vysečena tráva mezi jednotlivými
stromy. Starostka uvedla, že se jedná o opakovaný problém, neboť ne každý řidič, který
sečení provádí, zná přesná místa a je potřeba ukázat konkrétní lokality. Druhou věcí jsou další
aspekty (např. technické či faktické). Tráva mezi stromy v minulosti řešena ručním vysečením
pracovníky obce (v rámci jednoho sečení) a po sklizení úrody na přilehlém poli bylo strojově
sečeno i z druhé strany. J. Křivanec se pozastavil nad tím, že na tuto věc poukazuje
místostarosta, který tuto činnost má koordinovat, což zjevně neučinil.

Zasedání bylo ukončeno 20:50 h

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

………………………………………………..

Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………..
Kamila Matějková
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………………………………………..
Martin Šimůnek

