
Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 16. 9. 2011 od 19 hodin.

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

Omluveni: P. Šeda

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu 

Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 19.15 hod. Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO
a zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Dále informovala, že zápis z 15.
zasedání ZO byl řádně ověřen a vyvěšen na úřední desce. Nikdo k němu nevznesl námitek. Předsedající
navrhla změnu programu zasedání ZO, který byl vyvěšen na úřední desce dle zákona a obsahovala ho též
pozvánka, jež obdrželi všichni zastupitelé dne 9. září 2011 (Příloha č. 2).  Jako ověřovatelé zápisu byli
navrženi J. Křivanec a V. Končelík.

Navržený program včetně změn:

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 4. 6. 2004 s firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
3. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2008
4. Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku

přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011
6. Rozpočtový výhled 2012-2015
7. Pronájem 4 obecních garáží u OÚ
8. Informace starostky
9. Diskuze

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis z 15. zasedání ZO, schvaluje program 16. zasedání
a volí ověřovateli zápisu Jana Křivance a Vlatimila Končelíka.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 72/2011 bylo schváleno

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 4. 6. 2004 s     firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s     r.o.  

Zastupitelům  byl  předložen  návrh  Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  půjčce  s firmou  KVINT  vypracovaný
právním zástupce obce z důvodu zjednodušení oboustranného účtování s účinností od 1. 4. 2011, který
upřesňuje mechanismus splácení předmětné půjčky včetně úroků. 

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 4. 6. 2004 s firmou KVINT
Vlachovo Březí spol. s r.o., IČ 40467621, se sídlem Konopiště 45, PSČ 384 22  Vlachovo Březí a pověřuje
starostku obce uzavřením výše zmíněného Dodatku č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 73/2011 bylo schváleno

3. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2008

Starostka navrhla vyhlásit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2008 v k. ú. Tchořovice.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2008   
k.ú. Tchořovice
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 74/2011 bylo schváleno

4. Zpráva o plnění přijatých opatření k     nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku  
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

ZO na svém 11.  zasedání  dne 27.  5.  2011  usnesením  č.  40/2011  přijalo  opatření  k nápravě chyb  a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2010.  Starostka
předložila Zprávu o plnění přijatých opatření (příloha č. 3), která bude odeslána KÚ JČ kraje.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženou Zprávou o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a s jejím odesláním KÚ JČ kraje.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 75/2011 bylo schváleno

5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011

Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 2/2011 dle předloženého návrhu (Příloha č. 4). Nebyly
vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 76/2011 bylo schváleno

6. Rozpočtový výhled 2012-2015 

Vzhledem  k tomu,  že  ve  schváleném  rozpočtovém  výhledu  nebyly  zohledněny  splátky  půjčky
p.Končelíkovi na garáže u OÚ, předložila starostka nový rozpočtový výhled pro období  2012-2015. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce  Tchořovice  schvaluje  rozpočtový  výhled  na období  2012-2015  dle  předloženého
návrhu (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 77/2011 bylo schváleno

7. Pronájem 4  garáží u OÚ

Na 14. zasedání  ZO byl vyhlášen záměr pronájmu 4 obecních garáží u OÚ na pozemku parc. č. 29/2.
Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu stanovenou zákonem. Na
obec byly doručeny 2 žádosti o pronájem garáží: 

Marie Končelíková, bytem Tchořovice čp. 77 

Lucie Mužíková, Anna Kafková a Jana Ladmanová, Tchořovice čp. 77 (společný pronájem garáže). 

Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s pronájmem 4 obecních garáží na  parc. č. 29/2 v k.ú. Tchořovice  a doporučuje starostce
obce uzavřít smlouvu o pronájmu 1 garáže st. p. 80/3 s Marii Končelíkovou, Tchořovice 77 a smlouvu o
společném pronájmu 1 garáže st.  p.  80/5  s Lucií  Mužíkovou,  Anna Kafkovou a  Janou Ladmanovou.,
Tchořovice 77.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 78/2011 bylo schváleno

8. Informace starostky

a) Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2011 – doručeno 14. 9. 2011 z KÚ Jihočeského kraje odboru reg. rozvoje.

Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí návrh  smlouvy  o poskytnutí  účelové dotace v rámci  Programu  obnovy  venkova
Jihočeského kraje  v roce 2011 a pověřuje starostku uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 79/2011 bylo schváleno
                               

b) ČOV u domu čp. 77 na pozemku par.č. 29/2 – oprava provedena firmou ASIO s.r.o., Jiříkovice. Cena
opravy byla 14.616,-Kč. Za údržbu ČOV a zabezpečení el.spínače zodpovídá Vlastimil Končelík.

c) Velkoobjemový odpad – termín sobota 29. října 2011.

d) Diakonie Broumov – v listopadu 2011 ( termín bude upřesněn) 

e) Traktor – v současnosti nepojízdný, bude řešeno – zodpovídá p. Bolina, sjednáno povinné ručení

f) Automobil značky Ford Transit – návrh na připojištění sedadel z důvodů přepravy osob

g) Úřední deska – z dotace SMOOS byly pořízeny 2 nové úřední desky
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h) Nezaplacené faktury  - kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že nejsou proplaceny 2 faktury z roku 2009
z výstavby 8 bytů v budově OÚ – za zjištění skutečností zodpovídá p. Šeda – bývalý místostarosta  

ch) Prostřednictvím e-mailu byl doručen dopis p. Jana Čadka, čp. 47 - nesouhlas se změnou parametrů
dotace POV - Chodníky v obci

i) Školení velitelů a strojníků JSDH 

j) Plynové kotle – revize byty čp. 77 postupně prováděny

- plynový kotel v bytě č. 8  (p. F. Hájek), čp. 77 odpojen. Z tohoto důvodu není možné
provést povinnou revizi tohoto kotle. 

k) Společná spotřeba elektřiny v domě čp. 77 – elektroměr na společnou spotřebu (chodby a ČOV). Na
základě vyúčtování, které bylo zasláno firmou E-ON, budou náklady rozúčtovány mezi OÚ a nájemníky
(dle znění nájemních smluv)

m) Ořez větví – společnost E-ON informovala o ořezu větví zasahujících do elektrického vedení 

n) Vypovězena Smlouva o nájmu automatu na vodu s BECK INTERNATIONAL s. r. o. Blatecká 3344, 27601
Mělník  k  20. 1. 2012

o) Informace o semináři RÚIAN v Českých Budějovicích  15. 9. 2011

p) V. Klajsner, Plzeň – dopis - kritika Burzy Tchořovice dne 27. 8. 2011

q) Vlasta Štičková, bytem Tchořovice 38, žádost o ukončení nájmu v bytě č. p. 102 dohodou k 30. 9. 2011

9. Diskuze

Zasedání bylo ukončeno ve 22.00 hod

Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: J. Křivanec

        V. Končelík

Vyvěšeno:  24. 9. 2011               Sejmuto:     13. 10. 2011    

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.

4


