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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 29. 5. 2012 od 19.30 hodin. 
 

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

Omluveni : V. Končelík, M. Cihla 

 

Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová. Konstatovala, že jsou přítomni 4 členové ZO – z dnešního 
zasedání jsou omluveni členové ZO M. Cihla a V. Končelík, J. Křivanec se dostaví později, zasedání je tedy 
usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v 
zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce a obdrželi ji všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické 
pošty. (Pozvánka – příloha č. 2). Dále předsedající informovala, že zápis z 24. zasedání ZO byl ověřen bez námitek 
a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi I. Machovcová a P. 
Šeda. Do programu navrhla přidat starostka schválení rozpočtové změny 1/2012 a schválení opravené dohody 
mezi obcí a paní Vlastou Štičkovou.  

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Navržený program po změně: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
 2. Oprava kapličky dotace MMR 
 3. Výměna oken v pohostinství 
 4. Zabezpečení hasičské zbrojnice 
 5. Příspěvek SDH Tchořovice 
 6. Kronika 2010 
 7. Areál letiště - akce  
              8. Rozpočtová změna 1/2012 

9. Dohoda mezi Obcí Tchořovice a p. Vlastou Štičkovou 
10. Informace starostky, různé                                                                                      

       11.Diskuze 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  schvaluje program 25. zasedání, souhlasí se změnami v navrženém 
programu a volí ověřovateli zápisu I. Machovcovou a P. Šedu. 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 18/2012 bylo schváleno 
 

V únoru 2012 byla na  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podána žádost o dotaci na opravu Kaple Sv. Václava. 
Dotace MMR byla schválena ve výši 400 000,- Kč. Prostřednictvím firmy CORPORIN s.r.o. byla zadána Veřejná 
zakázka malého rozsahu. Byly osloveny tři firmy, které podaly své nabídky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. Na základě výsledku výběrového řízení předložila nejnižší nabídku firma GARANTSTAV stavební 
s.r.o.,se sídlem Řepice 138.  

2.Oprava kapličky – dotace MMR  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání: 
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I. souhlasí s přijetím dotace od MMR na opravu Kaple Sv. Václava a doplacením vlastního podílu 
akce 

II. schvaluje výběr firmy GARANTSTAV stavební s.r.o. Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČO 260 76 951 
jako zhotovitele opravy kaple Sv. Václava ve Tchořovicích jakožto vítěze výběrového řízení 
provedeného firmou Corporin s.r.o 

III. pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s firmou GARANTSTAV. 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 19/2012 bylo schváleno 
 
 
Ve 20:30 se dostavil na zasedání Zastupitelstva Obce Jan Křivanec – přítomno 5 členů zastupitelstva 
 
 

Z Programu obnovy venkova byla obci Tchořovice na 31. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje přidělena 
dotace ve výši 150 000,- Kč na obnovu obecního domu, která bude využita na výměnu oken v místním 
pohostinství  čp. 102 a opravu sociálního zařízení. Výměna oken v 1. patře , kde je umístěn byt, byla již provedena. 
S výměnou oken v přízemí v pohostinství se čekalo, až pokud bude přidělena dotace. Po uzavření smlouvy o dílo 
bude výměna oken dokončena. Zároveň budou osloveny firmy pro podání nabídek na opravu soc. zařízení.  

3.Výměna oken v pohostinství 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. Schvaluje přijetí dotace na obnovu obecního domu ve Tchořovicích čp. 102 a doplacení vlastního 
podílu 

II. Souhlasí s dokončením výměny oken v přízemí 
III. Pověřuje starostku oslovením firem pro podání nabídek na opravu sociálního zařízení 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 20/2012 bylo schváleno 

 

Vzhledem k tomu, že v hasičské zbrojnici je uloženo materiálně technické vybavení  jednotky, navrhl  M. Cihla  
zabezpečit tuto budovu elektronickým zabezpečovacím systémem. Oslovil 3 firmy, které vypracovaly své nabídky.  

4. Zabezpečení hasičské zbrojnice 

Při výběru rozhodovala  cena, vhodné parametry ústředny a osobní reference o firmě. Na základě doporučení M. 
Cihly navrhla starostka schválit nabídku firmy CM security system, s.r.o.,  se sídlem B. Němcové 29 , 388 01 Blatná 
za cenu cca 17 000 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje vybavení hasičské zbrojnice elektronickým 
zabezpečovacím systémem a souhlasí, aby toto zabezpečení dodala a namontovala firma CM security system, 
s.r.o.,  se sídlem B. Němcové 29 , 388 01 Blatná  
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 21/2012 bylo schváleno 

 

SDH Tchořovice prostřednictvím předsedy sdružení P. Šedy požádalo o příspěvek na nákup materiálně 
technického vybavení pro potřeby SDH  ( především zaplacení vlastního podílu při čerpání dotace od SZIF České 
Budějovice reg. číslo 11/014/41200/166/001472). Starostka navrhla schválit příspěvek ve výši  10 000Kč. 

5.Příspěvek SDH Tchořovice  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup materiálně technického 
vybavení pro potřeby SDH Tchořovice ve výši 10 000,- Kč (především zaplacení vlastního podílu při čerpání dotace 
od SZIF České Budějovice reg. číslo 11/014/41200/166/001472)a pověřuje starostku uzavřením dohody. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 22/2012 bylo schváleno 

 

Kronikář obce pan Ing. Karel Krejčí předal starostce kroniku obce Tchořovice za rok 2010.  
6.Kronika obce  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí dokončení kroniky za rok 2010. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 23/2012 bylo schváleno 

 

TUNING SHOW  1. – 2. 6. 2012 – organizátor Libor Houšť, Bílany 7, Kroměříž – projednány některé body nájemní 
smlouvy 

7. Areál letiště akce 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje konání akce TUNING SHOW  1. – 2. 6. 2012 na bývalém 
letišti parc. č. 2161 (organizátor Libor Houšť IČO 60380462) a doporučuje starostce uzavření nájemní smlouvy dle 
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 24/2012 bylo schváleno 

 

Účetní obce připravila rozpočtovou změnu č. 1/2012. Starostka navrhla změnu ke schválení. Zastupitelé se 
s navrženými změnami seznámili a nevyjádřili žádné připomínky.  

8.Rozpočtová změna 1/2012 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2012 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 25/2012 bylo schváleno 

 

Usnesením č. 84/2011 byla schválena přístavba zimní zahrady k rodinnému domu čp. 38 ve vlastnictví obce podle 
předložené dokumentace, kterou zhotovil pan Stanislav  Šorna. Starostka předložila paní Vlastě Štičkové, která je 
nájemcem domu čp. 38, připravenou dohodu. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný nájemce měl připomínky k této 
dohodě, byla dohoda upravena a předložena starostkou ke schválení v zastupitelstvu.  

9.Dohoda mezi Obcí a Vlastou Štičkovou 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi Obcí Tchořovice a paní Vlastou 
Štičkovou, o přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu čp. 38 ve vlastnictví Obce Tchořovice, dle předloženého 
návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 1 

 
Usnesení č. 26/2012 bylo schváleno 
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a) vodárna – zjištěn nárůst odběru pitné vody do sítě – bude zjišťována příčina 

10. Informace starostky 

b)pátek 25. 5. 2012 došlo ke krádeži  1 roštu a 2 ekodrenů z obecní  kanalizace – nahlášeno Policii ČR, občané 

upozorněni na vzniklou situaci místním rozhlasem  

c)na základě upozornění  p. Zemana, zažádala starostka příslušné úřady o posunutí dopravní značky „Konec  obce“ 

Tchořovice směrem na Blatnou za vjezd na pozemek  u čp. 90    

 

Vzhledem k opakovaným problémům při ukončení akcí na letišti (zejména  zajištění úklidu) bylo předběžně 
konzultováno znovuzavedení předávacích protokolů do nájemních smluv. Pan Čefelín po dohodě s místostarostou 
navrhl, že by se této činnosti ujal, vzhledem k tomu, že jeho pozemek sousedí s areálem letiště. 

11. Diskuze 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  
 I.     doporučuje starostce obce do nájemních smluv zakotvit předání letiště formou předávacích protokolů 

II. navrhuje starostce obce pověřit pana Jaroslava Čefelína ml. zejména činností uvedenou v odstavci I. 
na základě plné moci 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

 
Usnesení č. 27/2012 bylo schváleno 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hod 

Starostka: Mgr. E. Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  I. Machovcová 

 

              P. Šeda 

            

 

Vyvěšeno:  12.6.2012.                
Sejmuto:     27.6.2012    
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


