
Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice,
konaného dne 22. 4. 2011 od 19 hodin.

Přítomní  členové  zastupitelstva:  M.  Bolina,  M.  Cihla,  V.  Končelík,  E.  Křivancová,  J.  Křivanec,  I.
Machovcová , P. Šeda

1. Úvod volba ověřovatelů a schválení programu 

Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 19.00 hod. Konstatovala, že je přítomno 7 členů
ZO a zasedání je tedy usnášení schopné. Dále informovala, že zápis z 9. zasedání ZO byl řádně ověřen a
vyvěšen na úřední desce. Nikdo k němu nevznesl námitek. Předsedající seznámila přítomné s návrhem
programu zasedání ZO, který byl vyvěšen na úřední desce dle zákona a obsahovala ho též pozvánka,
jenž obdrželi všichni členové ZO (Příloha č. 1).  Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi V. Končelík a P.
Šeda. 

Navržený program:

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2010
3. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2011
4. Letiště 
5. Vyhlášení záměru pronájmu pozemků 
6. Kronika obce
7. Informace starostky
8. Diskuze

K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis z 9. zasedání ZO, schvaluje program 10. zasedání
a volí ověřovateli zápisu V. Končelíka a P. Šedu.

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

Usnesení č. 33/2011 bylo schváleno

2.   Zpráva o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2010  

Předsedající seznámila zastupitele se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (Příloha č.
2) a se Závěrečným účtem obce za rok 2010 (Příloha č. 3). Oba dokumenty budou v zákonné lhůtě



vyvěšeny na úředních deskách a na příštím zasedání, pokud k nim nebudou vzneseny námitky,
předloženy ZO ke schválení. 

Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí  Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a
Závěrečný účet obce za rok 2010.

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

Usnesení č. 34/2011 bylo schváleno

3.   Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2011  

Starostka seznámila zastupitele s plněním rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2011 (příloha č. 4). Z uvedeného
vyplývá, že rozpočet je plněn v rámci možností a nedošlo k zásadním výkyvům.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2011

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

Usnesení č. 35/2011 bylo schváleno

4. Letiště 

O rezervaci letiště požádali:

pan L. K., Masarykovo nám. 40, Mirovice,  sobota  30. 4. 2011 pro soukromou sportovní akci

pan J. M., Sartoriova 56/18, Praha 6, sobota 21. 5. 2011  pro sprinty automobilů

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s rezervací letiště na 30. 4. a 21. 5. 2011 a doporučuje starostce podepsání smlouvy o
pronájmu letiště  s panem L. K.,  Masarykovo nám. 40, Mirovice, na termín 30. 4.2011 a panem J. M.,
Sartoriova 56/18, Praha 6, na termín 21. 5. 2011. 

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

Usnesení č. 36/2011 bylo schváleno

5. Vyhlášení záměru pronájmu pozemků

Na základě žádosti o pronájem některých pozemků Obce Tchořovice ZO projednalo možnost vyhlášení
záměru pronájmu pozemků. Jedná se o pozemky parc. č. 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2529, 2532,
2533, 2560, 2566, 2610, 1530, 2530, 204/10, 1546/2 v k. ú. Tchořovice. Předsedající navrhla záměr
pronájmu vyhlásit, s čímž se zastupitelstvo ztotožnilo. Vyhlášení záměru bude provedeno dle zákona a
mapa s vyznačenými pozemky bude k nahlédnutí na OÚ Tchořovice.

Návrh usnesení:  ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc. č.  2522, 2523, 2524, 2525,
2526, 2529, 2532, 2533, 2560, 2566, 2610, 1530, 2530, 204/10, 1546/2  v k. ú. Tchořovice



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

Usnesení č. 37/2011 bylo schváleno

6. Kronika obce

Kronikář obce pan Ing. K. K. předal starostce doplněnou kroniku za rok 2008 a 2009. V následujícím
období bude dokončena i za rok 2010. Tyto části kroniky budou k nahlédnutí na obecním úřadě a v
nejbližší době též volně ke stažení z internetových stránek obce. Z diskuze ZO vyplynul návrh odměny
pro kronikáře v částce 2000,- Kč.

Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí dokončení kroniky za roky 2008 – 2009 a schvaluje odměnu ve
výši 2000,- Kč pro kronikáře obce.

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

Usnesení č. 38/2011 bylo schváleno

7. Informace starostky

a) Nezaplacené poplatky a nájmy 

ZO bylo informováno o výši nezaplacených poplatků vyplývajících z obecně závazných vyhlášek obce a
dále o výši nezaplacených nájmů z bytů. V jednotlivých případech bude postupováno individuálně.
Vzhledem k současné situaci a při vědomí, že nájmy jsou příjmem obecního rozpočtu, nemůže obec
dopustit vysoké pohledávky. V rámci těchto východisek pak bude dále postupováno.

b) průjezd po místní komunikaci

Vzhledem k majetkovým krádežím v areálu ZD Lnáře (kravín Tchořovice) obecní úřad respektuje
zamykání vrat, které se nacházejí na místní komunikaci a to zejména v nočních hodinách. Na OÚ bude
uložen klíč od těchto vrat a případným zájemcům z řad majitelů pozemků bude zapůjčen.

c) úklidové práce v obci 

ZO projednalo možnost brigádnické práce ze strany Sdružení dobrovolných hasičů Tchořovice. SDH
tento návrh projedná.

d) Vítání občánků, Den matek

Starostka informovala ZO o této akci, která se bude konat dne 8. května. Konzultována byla převážně
organizace.



8. Diskuze

Oslava  120. výročí založení SDH Tchořovice, 2. července 2011. ZO bylo informováno o programu
výročí ze strany SDH. Obec Tchořovice při této příležitosti oficiálně představí své symboly - znak a
vlajku.

Starostka: Mgr. Eva Křivancová 

Ověřovatelé zápisu: P. Šeda 

        V. Končelík

Vyvěšeno:   3. 5. 2011

Sejmuto:    

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.


