
Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 9. 4. 2021 od 18 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 18 h 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. Vzhledem ke koronavirové pandemii a přijatým 
nařízením vlády, byly při organizaci tohoto zasedání učiněny kroky, aby přijatá opatření byla dodržena. 
Připomínky k zápisu č. 22 – žádné  
Jako ověřovatelé zápisu 23. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Martin Šimůnek 
Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Rozpočtové opatření 
3. Chodník u přejezdu – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se SŽ  
4. Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s. 
5. Linka bezpečí – žádost o podporu 
6. Tranzit - prodej 
7. Informace, různé 
8. Diskuze 

 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 23. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 23. zasedání Jana Křivance a Martina Šimůnka 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno 

 
 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 2/2021 (příloha č. 3) – vzato na vědomí, 
bez připomínek 
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3. Chodník u přejezdu – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se SŽ 
 

Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku VS 
6548105720 mezi Správou železnic, státní organizace a Obcí Tchořovice – jedná se o nájem části 
pozemku parc. č. 1558 v k. ú. Tchořovice, který bude využit ke stavbě „Tchořovice – chodník 
u přejezdu“ včetně zatrubnění otevřené stoky. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 
VS 6548105720 na stavbu „Tchořovice  - chodník u přejezdu“ mezi Správou železnic, státní organizací, 
se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 70994234, DIČ CZ70994234 a Obcí 
Tchořovice 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno 
 
 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s.  
Starostka na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054123/001 
uzavřené mezi Obcí Tchořovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, DIČ CZ28085400, dne 
14. 1. 2020 v rámci akce „Tchořovice – kabel NN, Ing. Víšek“ (byly uloženy elektrické kabely 
do obecního pozemku parc. č. 2528 v k. ú. Tchořovice) předložila zastupitelům k projednání návrh 
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330067141/001 mezi Obcí Tchořovice („povinná“) 
a firmou E.G.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400, DIČ CZ28085400 
(„oprávněná“) za jednorázovou úplatu 1.300,- Kč bez DPH.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. PI-014330067141/001 mezi Obcí Tchořovice a firmou E.G.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400, DIČ CZ28085400 za jednorázovou úplatu 1.300,- Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno 
 

 
5. Linka bezpečí – žádost o podporu 
Linky bezpečí, Ústavní 95, 181 00 Praha 8 podala žádost o příspěvek na provoz ve výši 2.000 Kč.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000 Kč 
na podporu provozu Linky bezpečí. 
 
Výsledek hlasování: Pro 0, proti 6, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení nebylo přijato 
Starostka konstatovala, že příspěvek poskytnut nebude. 
 
 

6. Tranzit prodej 
Na základě návrhu místostarosty na minulém zasedání ZO zveřejnila starostka záměr prodeje vozidla 
Ford Tranzit ve vlastnictví obce na úřední i elektronické desce od 15. 3. 2021 do 6. 4.  2021. V termínu 
byla doručena 1 nabídka na koupi od pana Jakuba Mikoláška za cenu 69.100,- Kč včetně  DPH.  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje prodej vozidla Ford Tranzit 350L 2.0 D 74 kW 
za cenu 69.100,- Kč panu Jakubovi Mikoláškovi, bytem Velký vrch 885, 388 01 Blatná.  
Elektromontáže, Nad Lomnicí 1110, IČ 03927091 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno 

 
 

7. Informace, různé  
Informace starostky 

• Sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu, elektroodpadu a železa 21. 5. a 22. 5. 2021 
informování obyvatel, zajištění přistavení kontejnerů TS Blatná – zajistí E. Křivancová 
organizaci sběru na místě – zodpovídá M. Šimůnek 

• Pohostinství a byt čp. 102 – pronajato  
Probíhá oprava el. rozvodů (na základě revize zjištěny závady).  
Po dohodě s nájemcem, který chce vydávat v pohostinství obědy a v kuchyni vařit, je nutné 
splnit hygienické normy a z toho důvodu probíhají opravy kuchyně, výčepu a skladu – oprava 
rozvodů vody a odpadů, nové obklady a dlažba. Do kuchyně bude pořízen nový plynový sporák 
s digestoří. Tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu obce – bude řešeno rozpočtovým 
opatřením. Bez připomínek  

• Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t po silnici I/20 z důvodu rekonstrukce silnice I/22 
v Horažďovicích 

• Veřejně prospěšné práce 2021 – bude podána žádost o dotaci na Úřad práce na 1 pracovní 
místo od května 2021 

• Tříkrálová sbírka – nelze zjistit, kolik Kč se vybralo od občanů ve Tchořovicích 

• Oblastní charita Strakonice – spolu s březnovým vydáním časopisu Blatensko SOBě byl 
roznesen leták s nabídkou služeb této charity 

• Bývalé letiště – kanalizační šachty upraveny, šachty zakryty poklopy, provedena úprava terénu 
v okolí šachet, bude dokončeno osetí plochy 

• Údržba veřejné zeleně – provedeny ořezy stromů, frézování pařezů 

• Nákup nové sekačky – informace (pohonná jednotka, cepákový mulčovač, přípojná sedačka, 
rozšíření nápravy), cena cca 100 000,- Kč, bude řešeno rozpočtovým opatřením, 
bez připomínek 

• Pojízdná prodejna – občané mají možnost nákupu respirátorů nebo testů na covid, vždy 
ve čtvrtek v 10:50 u pohostinství 

• Mobiliář Tchořovice – zastupitelé byli starostkou seznámeni s projektem a konkrétními prvky 
tohoto projektu včetně jejich rozmístění ve Tchořovicích a v okolí poblíž cest. Bude pořízeno 8 
interaktivních prvků (firma Lesní svět – AWOCADO), 3 zastřešená posezení a 2 typy laviček. Bez 
připomínek  

• Svoz dřeva z údržby veřejné zeleně a úklid větví kolem Kocelovické cesty – zajistí brigádně 
hasiči, ostatní větve - nabídka občanům k seštěpkování 

• Jarní úklid v obci a okolí   
➢ žádost o individuální pomoc občanů při úklidu odpadků v okolí polních a lesních cest, 
➢ z důvodu vládních nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií nelze organizovat 

hromadný úklid v jeden den,  
➢ občanům budou k dispozici igelitové pytle u obecního úřadu 

• Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad – starostka informovala o soustavném 
odkládání odpadu u kontejnerů na tříděný odpad mimo kontejnery, zvláště nebezpečné jsou 
tabule skla opřené o kontejnery  

• Dopravní značka u čp. 118 – za opravu upevnění zodpovídá Jar. Čadek 
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8. Diskuze 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:40 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová, v.r. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

   …………………………………………..   ………………………………………..
             Mgr. Jan Křivanec             Martin Šimůnek 


