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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 18. 12. 2019 od 18 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: dle prezenční listiny 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 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.  
Připomínky k zápisu č. 13 
Starostka uvedla, že o datu a hodině konání včetně programu 13. zasedání ZO byli všichni členové 
zastupitelstva informováni již na 12. zasedání. Nechápe, proč bylo zapsáno do zápisu z 13. zasedání, 
že nebyla doručena pozvánka místostarostovi M. Šimůnkovi a K. Matějkové, což vzniklo chybou 
při odesílání emailu. Vzhledem k pracovní neschopnosti starostky, měl nové rozeslání pozvánky 
zajistit místostarosta před konáním ZO, což neučinil, a nikoliv toto konstatovat až na samotném 
zasedání. 
Zastupitel Jan Křivanec se ohradil vůči zápisu týkající se jeho příchodu na zasedání. Dle jeho tvrzení 
přišel na zasedání včas, a že tedy  13. zasedání bylo zahájeno před 17 hodinou, přestože dle pozvánky 
bylo konání ZO od 17 h. Usnesení přijaté před 17 h je tedy neplatné. V zápisu bylo uvedeno, že přišel 
až od bodu 2. Zastupitelka K. Matějková trvala na tom, že přišel v 17:05, vzápětí ale připustila, že 
zasedání bylo zahájeno před 17. hodinou. Zastupitel J. Křivanec dále uvedl, že v zápise postrádá 
projednávané věci týkající se pohostinství a bytu v čp. 102, které bylo projednáváno cca 1 hodinu 
a nebylo přijato žádné usnesení.  
Starostka shrnula diskuzi: konstatovala, že v zápise ze zasedání č. 13 není uvedeno, v kolik hodin bylo 
zasedání zahájeno a v kolik hodin se zastupitel Jan Křivanec na zasedání dostavil. Z tohoto důvodu 
bylo usnesení 76/2019 přijato pravděpodobně před zahájením zasedání ZO. Nebylo přijato žádné 
usnesení týkající se provozu pohostinství v čp. 102, a tudíž bude muset být tento bod dnes projednán 
znovu. 
 
Jako ověřovatelé zápisu 14. zasedání ZO byli navrženi Eva Kaprová a Jan Křivanec. Další návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Rozpočtové opatření 
3. Inventarizační a likvidační komise 
4. Polní cesty Tchořovice II. etapa 
5. Žádost o dotaci PREVENT 99 z.ú. 
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6. OZV 
7. Vodovod 
8. Rozpočet 2020 
9. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022  
10. Dotace 2020 
11. Majetkoprávní dispozice 
12. Parc. č. 2161  
13. Budova čp. 102 – pohostinství a byt  
14. Informace, různé 
15. Diskuze    

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 14. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 14. zasedání Evu Kaprovou a Jana Křivance  

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 77/2019 bylo schváleno 
 
 

2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 13/2019, 14/2019 a 15/2019 (příloha 
č. 3, 4, 5). 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019, 
14/2019 a 15/2019  (příloha č. 3, 4, 5). 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 78 /2019 bylo schváleno 
  
 
Starostka informovala zastupitele, že při dílčím přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Jč kraje 
bylo doporučeno doplnit usnesení týkající se pověření starostky obce k provádění a schvalování 
rozpočtových opatření. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání 

I. pověřuje starostku obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prováděním a schvalováním rozpočtových opatření 

na příjmech neomezeně, ve výdajích do výše 500.000 Kč na položku. 

II. ukládá starostce předkládat provedená rozpočtová opatření zastupitelstvu obce na vědomí. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0     

Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno 
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3. Inventarizační a likvidační komise 
Starostka navrhla inventarizační a likvidační komisi ve složení:  předseda  Vlastimil Končelík  

členové  Kamila Matějková  
  Jaroslav Čadek  

   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání určuje složení inventarizační a likvidační komise: 
předseda   Vlastimil Končelík 
členové   Kamila Matějková, Jaroslav Čadek 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 80/2019 bylo schváleno 
 

4. Polní cesty Tchořovice II. etapa  
Starostka informovala zastupitele o dokončení stavby polních cest C13,C33 a C36 na základě Smlouvy 
o udělení souhlasu k provedení stavby č. 1/2018, uzavřené mezi Českou republikou – Státní 
pozemkový úřad, pobočka Strakonice a Obcí Tchořovice, ke které dalo souhlas zastupitelstvo obce 
Tchořovice usnesením č. 5/2018 dne 9. 2. 2018. Dne 17. 12. 2019 proběhla závěrečná kontrolní 
prohlídka stavby a po vydání kolaudačního souhlasu bude dle smlouvy předána tato stavba Obci 
Tchořovice. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí 

I. dokončení stavby s názvem Polní cesty Tchořovice II. etapa, která byla realizována 
na pozemcích uvedených ve schváleném návrhu pozemkových úprav Tchořovice 
na pozemcích parc. č. 1541/8, 2024, 2025, 2530, 2557, 2558, 2560 a 2590 k. ú. Tchořovice 
(dále jen „stavba“) 

II. předání stavby v hodnotě 8 329 231,15 Kč včetně DPH od České republiky – Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad 
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 
do majetku Obce Tchořovice  
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 81 /2019 bylo schváleno 
  
 

5. Žádost o dotaci PREVENT 99 z.ú. 
Starostka informovala zastupitele o došlé žádosti na poskytnutí dotace PREVENT 99 z.ú., se sídlem 
Heydukova 349, 386 01 Strakonice Zároveň sdělila, že dar této organizaci bude poskytnut Svazkem 
obcí Blatenska. Z diskuze zastupitelů vyplynulo neposkytnout finanční příspěvek z rozpočtu obce.  
 

 
6. OZV 
Starostka informovala zastupitele, že byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti 1. 1. 2020. Tímto dochází 
k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, které se musí promítnout také do obecně 
závazných vyhlášek obce. Z tohoto důvodu starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh tří 
OZV. 

 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 
2/2019, o místním poplatku z pobytu. 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování  0 
Usnesení č.  82/2019 bylo schváleno 
  

 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 
3/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0   
Usnesení č.   83 /2019 bylo schváleno 
 

 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

 
Starostka seznámila zastupitele s náklady na likvidaci odpadu v roce 2018 a v roce 2019. Poplatky 
od poplatníků nepokrývají veškeré tyto náklady, které každoročně vzrůstají, přesto poplatek již 
několik let zůstává ve stejné výši. Vyzvala zastupitele, aby předložili návrhy na výši poplatku za odpad 
na rok 2020. 
Návrhy (sazba poplatku čl. 4 odst. 1 /poplatek po slevě pro přihlášené obyvatele 1- 79 let čl. 6 odst. 3) 
Matějková 550,-/450,- návrh stáhnut 
Kaprová 600,- /-- - návrh stáhnut 
Šimůnek 700,- Kč pro nemovitosti bez osoby k trvalému pobytu/450,- občan s trvalým pobytem 
Křivanec  - maximální výše 715,- pro nemovitosti bez osoby k trvalému pobytu/zachování stávající 
výše poplatku pro občany, tj.  400,- 
 
Návrh výše poplatku pro přihlášené obyvatele 1 – 79 let  

Křivancová 420,- nebo 480,- z důvodu výpočtu poplatku za měsíc v celých korunách 
Končelík  480,-, s čímž vyjádřili souhlas Šimůnek, Kaprová 

Na základě proběhlé diskuze starostka shrnula, že jsou dva návrhy:  
první návrh 700,- Kč / 480, -, který vznikl na základě diskuze zastupitelů, - bude o něm hlasováno jako 
první  
druhý návrh, podaný J. Křivancem 715,- /400,- Kč.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 
4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1 (J. Křivanec) , zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 84 /2019 bylo schváleno 
 
Starostka konstatovala, že vzhledem k přijetí usnesení týkající se prvního návrhu nebude o druhém 
návrhu již hlasováno. 
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7. Vodovod 
Starostka seznámila zastupitele s předběžnými náklady na výrobu pitné vody z obecního vodovodu 
v roce 2019 a předpokládanými náklady na rok 2020 (Příloha č. 6). Rozdíl mezi vybraným vodným 
a skutečnými náklady platí obec ze svého rozpočtu. Cena za 1 m3 vody byla v roce 2019 
pro odběratele 60,- Kč bez DPH. Občané s trvalým pobytem měli slevu 20%, tj. platili za 1 m3 vody 
48 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 jsou však mnohem vyšší. 
 
Do nákladů na provoz vodovodu jsou 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. Náklady mohou být neočekávaně zvýšeny 
případnými poruchami vodovodní sítě nebo vodárny.  
 
Místostarosta M. Šimůnek navrhl, aby výše vodného v roce 2020 zůstala stejná jako v roce 2019. Jiný 
návrh vznesen nebyl. 
 
Starostka konstatovala, že vzhledem k tomu, že obec je plátcem DPH, bude k vodnému připočítávána 
DPH dle platných předpisů. Náklady na výrobu pitné vody, které nepokryje vybrané vodné, budou 
muset být hrazeny z rozpočtu obce. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje výši ceny vodného pro rok 2020  

 pohyblivá složka 60,-- Kč bez DPH za 1 m3 vody.  

 odběratel s trvalým pobytem v obci sleva 20% - tj. pohyblivá složka 48,- Kč bez DPH 
za 1 m3 vody  

 pevná složka vodného 300,- Kč bez DPH za domovní vodoměr s kapacitou od 1,5 m3 
do 4 m3 za 1 rok 

II. souhlasí s tím, že náklady, které nepokryje vybrané vodné, budou hrazeny z rozpočtu obce 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 85/2019 bylo schváleno 

 
 
 

8. Rozpočet 2020  
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce ve stanovené lhůtě (Příloha 
č. 7). Občané ani zastupitelé nevznesli žádné další připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020.  
 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje dle předloženého návrhu rozpočet na rok 
2020 jako přebytkový, s plánovanými příjmy 5 228 000,- Kč a výdaji 5 173 800,- Kč. Splátky 
dlouhodobých úvěrů (třída financování) ve výši 554 200,- Kč budou hrazeny z finančních prostředků 
z minulých let (prostředky na bankovních účtech 500 000 Kč) a z přebytku hospodaření ve výši 
54 200,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 86/2019 bylo schváleno 
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9. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 byl vyvěšen na úřední i elektronické 
desce ve stanovené lhůtě (Příloha č. 8). Občané ani zastupitelé nevznesli žádné připomínky k návrhu. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 
dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 87/2019 bylo schváleno 
 

 

10.  Dotace 2020 
Starostka seznámila zastupitele s připravenými žádostmi o dotace  
    Název akce (výše požadované dotace) 
POV Jihočeského kraje 2020   Veřejná osvětlení Tchořovice (271 000,- Kč) 
    Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice (42 000,- Kč) 
    Úroky z půjčky na vybudování vodovodu a vodovodních řádů v obci  
                                                           Tchořovice  (37 000,- Kč) 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje 20208 dle předloženého návrhu 

I. Veřejné osvětlení Tchořovice  
II. Úroky z úvěru 8 bytových jednotek v obci Tchořovice 

III. Úroky z půjčky na vybudování vodovodu a vodovodních řádů v obci Tchořovice 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 88/2019 bylo schváleno 

 
Dotace JSDHO nový automobil s požárním přívěsem na hašení 
Místostarosta informoval zastupitele o předběžné alokaci dotace 450 000 Kč na pořízení nového auta 
s přívěsem pro JSDHO od Ministerstva vnitra. V současnosti je potřeba požádat o další dotaci 
Jihočeský kraj. Tato dotace může být schválena až ve výši 300 000,- Kč. Zbývající část nákladů 
na nákup auta bude muset být uhrazena z rozpočtu obce, přibližnou výši této částky místostarosta 
v současnosti nezná. Starostka konstatovala, že v rozpočtu obce na rok 2020 je schválena částka 
300 000,- Kč. J. Křivanec upozornil, že pro samotnou realizaci záměru bude nezbytné počítat 
s celkovou pořizovací částkou v rozpočtu obce v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, 
jelikož samotná objednávka musí být rozpočtově kryta, příslib dotace je zcela irelevatní. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí předběžnou alokaci dotace 450 000,- Kč od GŘ HZS  
II. ukládá místostarostovi připravit podklady k žádosti o dotaci Jihočeskému kraji na pořízení 

nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro JSDHO Tchořovice 
III. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem 

pro hašení Jihočeskému kraji 
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování  0 
Usnesení č.  89/2019 bylo schváleno 
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 10.  Majetkoprávní dispozice 
Návrh  smlouvy o smlouvě 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 lokalitě poblíž bývalého letiště parc. č. 2528 v k. ú Tchořovice . 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí připravovaný projekt uložení kabelů do země na parc. č. 2528 v k. ú. 
Tchořovice připravovaný firmou E.ON Distribuce 

II. souhlasí s uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030054123/001 mezi Obcí Tchořovice a firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, DIČ CZ28085400 
 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 90/2019 bylo schváleno 

 
 
Žádost ………………………… o udělení souhlasu obce s umístěním přístavby RD na parc. č. st. 200, a 
59/37 v k. ú. Tchořovice na hranici pozemku s parc. č. 59/51 v k. ú. Tchořovice – otevřený přístřešek, 
dle předložené dokumentace 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s udělením souhlasu Obce Tchořovice jako 
majitele sousedního pozemku ………………………………………… s přístavbou rodinného domu (otevřený 
přístřešek) na parc. č. st. 200 a 59/37 v k. ú. Tchořovice na hranici s pozemkem parc. č. 59/51 v k. ú. 
Tchořovice v majetku obce Tchořovice. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 91/2019 bylo schváleno 

 
 
 
Dělení pozemku parc. č. 1509/1 
Starostka předložila zastupitelům návrh dělení pozemku parc. č. 1509/1 z důvodu přípravy vyřešení 
majetkových vztahů. 

 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1509/1 v k. ú. 
Tchořovice dle předloženého geometrického plánu č. 1179-191511/2019. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 92 /2019 bylo schváleno 
 
 
12. Parc. č. 2161 
Pronájem letiště 
Žádost o pronájem letiště podali Ing. R.Václavík – padákové létání a Mustang Riders Club, z.s. 
Navrženo pronajmout v roce 2020 za stejných podmínek jako v roce 2019. 
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Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s uzavřením nájemních smluv na zpevněnou část parc. 
2161 v k.ú. Tchořovice dle předloženého návrhu 

 Padákové létání – tandemy, vleky pilotů/žáků PK“ – Ing. Radek Václavík, ………………………………. 

 Mustang Riders Club, z.s., ……………………………………………………………. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 93/2019 bylo schváleno 

 
23. 5. 2020 Letecký den 
J. Křivanec upozornil na nutnost opravy poničené letištní plochy a řešení úplného uzavření této 
plochy. 
Jar. Čadek – dotaz na vypovězení nájmu a úklid letiště v jeho dolní části. 
Starostka - společnosti (pozn. EUROCAMION PRAGUE s.r.o., Praha 1, Staré Město, Bílkova 855/19, IČ 
24198579) vypršela výpovědní lhůta na konci listopadu 2019. Nájemce neodpovídá na písemnou 
komunikaci a nereaguje ani na emaily. Bude dále řešeno. 
 

13. Pohostinství a byt v čp. 102  
Starostka informovala zastupitele o přepisu elektřiny v bytě a pohostinství v čp. 102 na Obec 
Tchořovice, obec zakoupila uhlí a dříví, aby bylo možno v budově topit. Místostarosta informoval, že 
temperování v hospodě zajistí na základě DPP p. Šeda. Vzhledem k tomu, že hospoda není pronajatá, 
vznesla na základě dotazů občanů, zda je pohostinství v provozu, protože se tam večer svítí, starostka 
dotaz na M. Šimůnka, kdo využívá hospodu. Do hospody chodily dle jeho sdělení pouze děti 
nacvičovat koledy a před Mikulášskou naváželi zboží. K jiným účelům prý pohostinství využito nebylo. 
Starostka upozornila, že nájemce pohostinství, který skončil v říjnu, odešel především z důvodů 
neustálých problémů mezi nájemcem a některými hosty, kteří neustále kritizovali provoz pohostinství 
a nebyli schopni se s nájemcem na určitých věcech domluvit. Snahou některých zastupitelů, bylo 
od jara 2019, resp. již od komunálních voleb, zrušit nájem tehdejší nájemkyni a obsadit pohostinství 
svým vlastním zájemcem. Bohužel po odchodu nájemce až dosud nikdo neprojevil vážný zájem 
o provozování pohostinství v obci. Stejný problém mají i okolní malé obce, kde jsou hospody také 
uzavřeny a nemohou sehnat provozovatele.  
 
V současnosti má na starosti budovu čp. 102 místostarosta M. Šimůnek. Po domluvě bylo dohodnuto, 
že akci Mikulášská – nadílka a tvořivá dílna pro děti, bude uskutečněna SDH ve spolupráci s obcí, 
která zapůjčí prostory a zaplatí provozní náklady budovy. Bohužel této akce bylo využito k tomu, aby 
fakticky bylo otevřeno až do večerních hodin. Starostka se pozastavila nad tím, zda tento záměr 
nemohl být předestřen rovnou, aby mohl kdokoliv navštívit toto zařízení. Tímto způsobem byl využit 
obecní majetek ve prospěch určitě skupiny osob – předem obeznámené se záměrem, ač v tomto 
rozsahu akci zastupitelstvo neschválilo. 
J. Křivanec vznesl dotaz, zda zastupitelé mají vůbec zájem vzhledem k situaci někomu pohostinství 
pronajmout. Přestože byl na 13. zasedání pověřen místostarosta inzercí, žádná nebyla udělána. 
Následně uvedl, že náklady na údržbu a provoz budovy budou obec stát ročně cca 100 tisíc Kč. 
Navrhl, aby si SDH vzalo pohostinství do nájmu, než se najde nájemce.  
Jar. Čadek sdělil, že nezisková organizace jako je SDH si nemůže nic pronajmout. K tomuto závěru 
vyjádřila starostka výhradu, neboť SDH disponuje právní subjektivitou, ostatně historicky uzavírala 
smlouvy s obcí. 
M. Čadková – hasiče zřizuje obec, akce udržují kulturu v obci. Starostka uvedla, že obec zřizuje pouze 
JSDHO a upozornila, že zastupitelstvo neřeší, jestli se akce budou nebo nebudou konat, ale to, 
v jakém vztahu bude organizátor akce vůči obci jako majiteli budovy, kde akce budou probíhat, 
za jakých podmínek a kdo ponese odpovědnost. Z diskuze vyplynuly dvě možnosti, pronajmout 
pohostinství SDH jednotlivě na připravované akce nebo si pohostinství SDH pronajme do doby, než 
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bude jiný zájemce. Navrhla, aby organizátor akcí si hygienické prostředky zajišťoval sám. Vyzvala 
zastupitele, aby se k tomuto vyjádřili stejně jako k možnosti k pronájmu na soukromé akce.  
 
J. Křivanec – pronájem pohostinství SDH, obec ponese provozní náklady, SDH se bude starat 
o provoz; v případě Silvestra se o žádnou tradiční akci nejedná, nikdo z přítomných se obdobné akce 
v pohostinství neúčastnil – navrhovaná akce je ryze účelová, hlavička SDH je pouze zástěrkou 
pro soukromou párty na účet obce. 
 
M. Šimůnek – nemohou teď rozhodnout o dlouhodobějším pronájmu SDH, nutnost projednání 
ve výboru SDH či na členské schůzi, pronajímat na soukromé akce pouze místním, pronájem SDH 
na akci za 1 Kč. 
 
Jar. Čadek – nájem 2000 Kč za akci + vratná kauce 
 
E. Kaprová – provozní náklady při akcích SDH bude hradit obec, umístit inzerci na zábradlí u hospody, 
za umístění zodpovídá K. Matějková 
 
M. Šimůnek, V. Končelík, K. Matějková (členové SDH)- navrhli vyřadit z navržených akcí organizaci 
silvestra 2019 
 
Shrnutí diskuze – obec pronajme pohostinství SDH Tchořovice jednotlivě na akce - výroční schůze 
SDH, Hasičský bál, oslava MDŽ, Babský bál za symbolickou 1 Kč za akci. Místostarosta M. Šimůnek 
bude zodpovídat za předání a převzetí pohostinství zpravidla ve čtvrtek před akcí a zpět po akci 
v pondělí. 
 
Nebyla vyřešena otázka pořádání soukromých akcí – podle potřeby bude řešeno na dalším zasedání 
ZO. 
V.Končelík - navrhl oddělit topení v bytě a vytápět byt elektrokotlem 
 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s pronájmem pohostinství v budově čp. 102 
ve Tchořovicích SDH Tchořovice na pořádání akcí za nájemní cenu 1 Kč za 1 akci. 

I. výroční schůze SDH  11. 1. 2020 
II. Hasičský bál  15. 2. 2020 

III. Oslava MDŽ  7. 3. 2020 
IV. Babský bál 28. 3. 2020 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 94/2019 bylo schváleno 
 
 

14. Informace, různé  
Informace starostky  

 Zrušení veřejného telefonního automatu na návsi – k 1. 1. 2020 společnost O2 Czech 
Republic, a.s. ukončí provoz VTA u autobusové zastávky ve Tchořovicích, demontáž bude 
probíhat během roku 2020 

 Železniční přejezd – poničená popelnice, řešení problému otevřené stoky, chybně osazené 
dopravní značení – starostka informovala zhotovitelskou firma, firma, která instalovala 
dopravní značení a Ing. Valáška z odboru dopravy na MěÚ Blatná a dopravní Policii ČR – 
odbor dopravy – dojde k odstranění a správnému osazení dopravního značení 

 Od 1. 1. 2020 povinnost obcí zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých 
olejů a tuků, uzavřena smlouva s EKO- PF, bude dodána 1 nádoba na olej, která bude 
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umístěna na návsi u kontejnerů na tříděný odpad a pravidelně vyvážena, občané byli 
informováni letákem distribuovaným do domácností na konci listopadu 

 Informace z Valné hromady SOB  

 Informace z Valné hromady SMOOS  

 Pojízdná prodejna – v době vánočních svátků přesunuta čtvrteční trasa na pátek 27. 12. 
2019, stejný čas, informování obyvatel zajistí starostka – sms, úřední desky 

 Plynový kotel OÚ neopravitelný – bude instalován nový kotel, zodpovídá starostka 

 Česká televize – info televizní digitalizace 

 Tříkrálová sbírka – datum bude upřesněn, informování obyvatel zajistí starostka 

 Chodník u I/20 – starostka informovala zastupitele, že byly uřezány 4 nově osazené 
obrubníky kolem sjezdu k domu čp. 47, které byly součástí stavby nového chodníku kolem 
I/20 směrem na Blatnou, která byla financována obcí. Starostka v této souvislosti 
kontaktovala občany přilehlé nemovitosti, kteří situaci nebyli ochotni řešit. Vzhledem 
k předpokládané výši škody a k tomu, že škoda vznikla u frekventované silnice I/20, bylo 
poškození majetku obce nahlášeno Policii ČR. Škoda činí přibližně 20 000 Kč. V současnosti se 
zpracovává znalecký posudek.  
Místostarosta M. Šimůnek informoval, že následně došlo ke schůzce starostky, 
místostarosty, ……………….. a …………………………. z čp. ……… z důvodu zničených obrubníků. 
Místostarosta konstatoval, že chodník je nezkolaudovaný a ……………… údajně v pomatení 
smyslů kvůli vjezdu do své nemovitosti obrubníky uřezal. 
………………………. – informoval přítomné o počtu aut, která projíždí denně obcí po silnici I/20 
na základě sčítání dopravy na I/20 ve Lnářích. Z důvodu problému s vjezdem do své 
nemovitosti obrubníky ulámal a poté uřezal. Dle jeho slov škodu uhradí. Dle jeho názoru je 
šíře vjezdu 6 m nedostatečná. Dopravní expert na Rokycansku mu sdělil, že vjezd může být 
i 10 m, stejně tak zde může být u I/20 stání pro auta. Návrh na posun vrat na svůj pozemek 
odmítá s tím, že by se na dvoře neotočil s traktorem a elektrická pojízdná vrata nemůže 
instalovat z důvodu psa, který po dvoře běhá. 
Starostka i místostarosta poukázali na to, že chodník využívá k parkování aut, na což si 
obyvatelé, kteří tudy procházejí, stěžují. Byl proto znovu upozorněn, že na chodníku nemůže 
parkovat.  
Starostka konstatovala, že se budou řešit některé další problémy tohoto chodníku 
s projektantem a dalšími zúčastněnými institucemi, aby stavba mohla být zkolaudována. 

 
Různé 

Uklizení 4 laviček u OÚ do garáže – zodpovídá místostarosta 
 Staré hasičské uniformy ve skříni – budou přestěhovány z garáže zpět na OÚ do technické    
              místnosti, zajistí Jar. Čadek 
 

15. Diskuze 
 

Zasedání bylo ukončeno v 21:45 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová, v. r. ……………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

   …………………………………………..   ………………………………………..
             Ing. Eva Kaprová          Mgr. Jan Křivanec 


