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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 44. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 30.5.2014 od 19 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19.00 hod. Starostka konstatovala, že je přítomno 5 členů ZO, zasedání 
zastupitelstva obce 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 (Pozvánka – příloha č. 2) zároveň na dnešní 
zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty, přičemž pozvánka 
obsahovala návrh programu.  
Dále předsedající informovala, že zápis z 43. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve 
stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 44. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Ivana Machovcová.  
Návrhy na změnu programu : Řešení terénních úprav s p. Václavem Braunem na pozemku parc. č. 1514/1 a 99/1  
v k.ú. Tchořovice zařadit jako bod programu č. 2. 
 
Navržený program včetně změn: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Terénní úpravy pozemků parc. č. 1514/1 a 99/1 
3. Účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2013 
4. Prodloužení chodníku u silnice I/20 
5. Přidělení dotací POV 2014 
6. Rozpočtové opatření 
7. Informace, různé 
8. Diskuze 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 44. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 44. zasedání  Miroslava Cihlu a Ivanu Machovcovou 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 23/2014 bylo schváleno 
 

 
 
2. Terénní úpravy pozemku parc. č. 1514/1 a 99/1 v k.ú. Tchořovice 

Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se pozemků parc. 1514/1 a 99/1 v k.ú. Tchořovice, které jsou ve 
vlastnictví obce. Oba pozemky jsou před vjezdem do domu p. Václava Brauna. Na základě ústní domluvy si měl 
dotyčný na své náklady zpevnit vjezd do dvora a provést izolaci obvodové zdi domu. Na jaře a v létě 2013 došlo ze 
strany p. Brauna k porušení této dohody, když dotyčný provedl nepovolené terénní úpravy na zmiňovaných 
pozemcích (navýšení terénu cca o 1 m a zásah do obecní kanalizace). Pan Braun byl poté osobně starostkou i 
místostarostou upozorněn na nepovolené nakládání s obecními pozemky.  Pan Braun si dodatečně podal na OÚ 
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Tchořovice žádost o povolení zpevnění zmiňovaných pozemků. Jeho žádost byla projednána na zasedání ZO a 
bylo přijato usnesení č. 40/2013. Následovalo další navezení materiálu na zmiňované pozemky a provedení 
betonové obruby stále bez povolení obce. Na základě výše zmíněných skutečností byl pan Braun písemně vyzván 
k odstranění nepovolených úprav a uvedení pozemků do původního stavu s tím, že tak má učinit nejpozději do 30 
dnů. Na dnešní zasedání ZO se dostavil p. Braun osobně se žádostí o možnost ponechání terénních úprav. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelé trvali na odstranění, požádal p. Braun o prodloužení termínu uvedení 
zmiňovaných pozemků do původního stavu. Starostka navrhla prodloužit termín do 15.6. 2014. Pokud termín 
nebude dodržen, podnikne obec kroky vedoucí k dosažení požadovaného stavu. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s prodloužením termínu pro uvedení pozemků parc. č.  1514/1 a 99/1 v k.ú. Tchořovice do 
původního stavu do 15.6.2014 

II. pověřuje Michaela Bolinu kontrolou provedených úkonů v bodě I.  
 
Výsledek hlasování: pro 4 (Bolina, Cihla, Křivancová, Machovcová), proti 1 (Křivanec), zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 24/2014 bylo schváleno 
 
 
 

 
3. Účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2013 

Závěrečný účet za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 byly v zákonné lhůtě 
vyvěšeny na úředních deskách. Zastupitelstvo se seznámilo s oběma dokumenty a projednalo je. Na základě 
kontroly provedené KÚ Jihočeského kraje, odborem kontroly, musí ZO přijmout nápravná opatření z důvodu 
zjištěných chyb a nedostatků: 

1) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“, 
neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení 
dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku. 

 
způsob nápravy: účetní obce přeúčtovala majetek, u kterého ocenění nepřevyšuje částku 3 000,- Kč (např.   
                              židle CALYPSO), z účtu 028 na účet 902 „ Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“. Zároveň   
                              bude nově pořizovaný majetek do 3 000,- Kč účtovat na podrozvahový účet 902. 
 
2) Materiál závěrečného účtu neobsahuje údaje o tvorbě a použití fondu. 
 
způsob nápravy: Závěrečný účet za rok 2013 obsahuje údaje o tvorbě a použití účelového fondu. 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
II. Schvaluje Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2013 bez výhrad a přijímá konkrétní nápravná opatření 

a) Účetní obce přeúčtovala majetek, u kterého ocenění nepřevyšuje částku 3 000,- Kč (např. židle 
CALYPSO), z účtu 028 na účet 902 „ Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“. Zároveň bude 
nově   pořizovaný majetek  do 3 000,- Kč účtovat na podrozvahový účet 902. 

b) Závěrečný účet za rok 2013 obsahuje údaje o tvorbě a použití účelového fondu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno 
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Zastupitelům obce  byly účetní předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice  dle vyhlášky č. 
220/2013 ze dne 22. 7. 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje na základě předložených podkladů Účetní závěrku Obce 
Tchořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2013. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 (M. Bolina, M. Cihla,  J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová), proti 0, zdrželi se 
hlasování 0 
Usnesení č. 26/2014 bylo schváleno 
 

 
 
4. Prodloužení chodníku u silnice I/20 
Místostarosta informoval zastupitele o dokončení projektové dokumentace  prodloužení chodníku u silnice I/20 
směrem na Blatnou Ing. Hromadou. Pozemek, na kterém se bude chodník budovat, je ve vlastnictví ŘSD. ŘSD 
požaduje před započetím stavby podepsat prohlášení investora stavby tj. Obce Tchořovice, že v době stavby bude 
předmětný pozemek obci pronajat a po výstavbě na náklady obce zaměřen a obcí od ŘSD odkoupen.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prohlášením investora stavby prodloužení chodníku u 
silnice I/20 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku podpisem tohoto prohlášení. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 27/2014 bylo schváleno 
 

 
 
 

 5.  Přidělení dotací POV 2014 
Starostka seznámila zastupitele s přidělenými dotacemi, které Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 
zasedání dne 24. 4. 2014  v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014. 

 Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Tchořovice - výše dotace 150 000 Kč 

 Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů - výše dotace 60 000 Kč 

 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - výše dotace 40 000 Kč 
 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s přijetím dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 
v roce 2014: 

a) Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Tchořovice - výše dotace 150 000 Kč 
b) Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů - výše dotace 60 000 Kč 
c) Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - výše dotace 40 000 Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č.28/2014 bylo schváleno 
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 7. Rozpočtové opatření č. 5/2014 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5 /2014 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č.29/2014 bylo schváleno 
 

 
 

 
8.  Informace, různé 

 Pozvánka na jednání k přípravě jízdního řádu 2014/2015 24.6.2014 ve Strakonicích - Jikord s.r.o. - účastní 
se I. Machovcová – řešení problému s vlakem ze Tchořovic do Blatné na ranní směnu;   od 14.6.2014 
návrh železničního jízdního řádu na stránkách www.jikord.cz 

 Letiště – 7.6.2014, OLGA  STYLE, s.r.o.,Lýskova 1, 635 00 Brno, zastoupena Ing. Olgou Kleknerovou, akce 
s názvem „NEW RANGE VOLVO DAY“,  přípravné práce na akci započnou již v pátek dne 6. 6. 2014 

 

 
 

 
9.  Diskuze 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 21.05 hod. 

 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla 

 

   Ivana Machovcová 

 
 
 
 
 

http://www.jikord.cz/

