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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19.10 hod. Starostka konstatovala, že je přítomno 6 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 1. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve 
stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 2. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Ivana Machovcová.  
Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. POV 2014 – návrh smlouvy 
3. Přijetí dotace SOB 
4. Rozpočtové opatření 
5. Dárkové poukázky  
6. Určení úkolů a pověření členům ZO  
7. Informace, různé 
8. Diskuze 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 2. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 2. zasedání Jana Křivance a Ivanu Machovcovou 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 58/2014 bylo schváleno 
 
 
 

2. POV 2014 – návrh smlouvy 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje v roce 2014 
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 
Účel dotace:    1. Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Tchořovice, st. p.č. 131 a 80/1  
   v k.ú. Tchořovice, výše dotace 150 000,- Kč 
  2. Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů – dt8, výše dotace 60 000,- Kč 
  3. Úroky z úvěru 8 bytových jednotek – dt 8, výše dotace 40 000,- Kč 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského 
kraje v roce 2014, jejímž poskytovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, IČ 70890650, účel dotace:   

1.   Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Tchořovice,  
p.č. 131 a 80/1 v k.ú. Tchořovice, výše dotace 150 000,- Kč 

2. Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů – dt8, výše dotace 
60 000,- Kč 

3. Úroky z úvěru 8 bytových jednotek – dt 8, výše dotace 40 000,- Kč 
II. pověřuje starostku podpisem těchto smluv 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 59/2014 bylo schváleno 
 
 
 

3. Přijetí dotace SOB 
Starostka seznámila zastupitele s možnostmi čerpání finančních dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy 
venkova prostřednictvím Svazku obcí Blatenska v rámci společného projektu „Aktivně de SOBem“. Tyto dotace se 
týkají celkem tří oblastí 

a) Nákup slavnostního obecního saténového praporu se stojanem a žerdí, slavnostní oboustranné stuhy a 
5 ks obecních vlajek ( 100 % PES ) v celkové hodnotě 20 965,- Kč 

b) Další aktualizace programu MISYS 
c) Zpracování dokumentace na revitalizaci zeleně v obci 

Nebyly vzneseny připomínky 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  
I. souhlasí s využitím finančních dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova prostřednictvím Svazku 

obcí Blatenska v rámci společného projektu „Aktivně se SOBem“ pro Obec Tchořovice dle předloženého 
návrhu 

II. souhlasí s bezúplatným převodem slavnostních obecních symbolů - 1 obecní vlajka saténová se stojanem a 
žerdí, slavnostní stuha a 5 ks obecních vlajek ( 100 % PES) v celkové hodnotě 20 965,- Kč od Svazku obcí 
Blatenska do vlastnictví Obce Tchořovice  

III. souhlasí s uhrazením vlastního 30% podílu obce Tchořovice  
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 60/2014 bylo schváleno 

 

 
 
4. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2014 a 11/2014. 
Nikdo neměl připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014 
II. souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11/2014 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 61/2014 bylo schváleno 
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5.  Dárkové poukázky 

Starostka navrhla schválit, stejně jako v minulém roce, seniorům nad 70 let dárkové poukázky ve výši 400,- Kč. 
Vzhledem ke kladným ohlasům v minulých letech bylo dále navrženo uplatnění poukázek v COOP SUPERMARKETU 
Blatná, třída J. P. Koubka (Labuť). 
Nebyly vzneseny připomínky. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje vánoční dárkové poukázky v roce 2014 pro seniory  
od 70 let ve výši 400,- Kč na odběr zboží v COOP SUPERMARKETU Blatná, třída J.P. Koubka (Labuť). 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 62/2014 bylo schváleno 
 
 
 

6. Určení úkolů a pověření členům ZO 

• starostka obce – pravomoce vymezeny zákonem o obcích (včetně výkonu pravomocí  náležející radě obce), 
informování občanů, jednání v pracovněprávních vztazích za Obec 

• místostarosta Michael Bolina: zastupování starostky dle zákona o obcích, vodárna ve spolupráci s J. Necudou 
ml., komunikace a dopravní značení, sečení v obci, obecní traktor, zimní údržba 

• Miroslav Cihla: byty a povodňové domky, veřejné osvětlení, traktor, hasičská zbrojnice, čistička a septik 

• Jan Křivanec: pronájmy letiště, kontrola a úpravy smluv uzavíraných Obcí, SMS info kanál, webové stránky 
obce, vodovod - odečty, čistička a septiky 

• Ivana Machovcová: organizace akcí v obci, péče o seniory 

• Zdeňka Nejedlá: organizace akcí v obci, péče o seniory 

• Pavel Šeda: hasičská zbrojnice, spolupráce s SDH, kulturní akce 

• Všichni zastupitelé - kontrola částí obce podle svého bydliště – pořádek a čistota, veřejné osvětlení, dopravní 
značení, poškození obecního majetku, kanalizace 

• Příkazy zadávané v České spořitelně – právo zadávat a připodepisovat příkazy k finančním transakcím: 
starostka  Eva Křivancová, místostarosta  Michael Bolina, účetní obce Eliška Chvátalová, Ivana Machovcová 
 

 

• Starostka navrhla inventarizační a likvidační komisi ve složení: předseda  Pavel Šeda 
členové Zdeňka Nejedlá 

Miroslav Cihla 
 

            
         

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání  

I. pověřuje úkoly členy zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 
II. souhlasí  se složením inventarizační a likvidační komise: předseda Pavel Šeda, členové Zdeňka Nejedlá, 

Miroslav Cihla 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č.63/2014 bylo schváleno 
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7.  Informace, různé 
 
• Kapr – povolení plynové přípojky k čp. 61 KN  st. 62 na pozemku  obce Tchořovice 

• Jedlička – povolení oprava vlastní kanalizace k pozemku KN st. 177  na pozemku obceTchořovice 

• Dohoda o vzájemné spolupráci  mezi Obcí Tchořovice a Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2, 

370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, zastoupený:  Ing. Hanou Rodinovou, Ph.D., členkou Rady 

Jihočeského kraje, na základě plné moci Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje, ze dne 21. 3. 

2013. Cílem spolupráce je zajištění maximální efektivity managementu chráněných území včetně soustavy 

NATURA 2000, realizace a udržitelnosti projektů, které jsou nebo budou v území realizovány. Hlavním 

cílem spolupráce je realizace a udržitelnost projektu Optimalizace zajišťování managementu lokalit 

soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje z programu LIFE+. V rámci péče (managementu) 

chráněných území zajišťuje Jihočeský kraj řadu činností, které přispívají k udržení či zlepšení stavu těchto 

území. Mezi tyto činnosti patří jak získávání odborných podkladů (průzkumů, studií, projektů, plánů péče), 

tak realizace praktických opatření. Realizace praktických opatření představuje každoroční soubor 

různorodých konkrétních aktivit v terénu, které jsou financovány jednak z rozpočtu Jihočeského kraje a 

jednak z různých grantových či dotačních zdrojů EU. V rámci rozšiřování péče o chráněná území se 

Jihočeský kraj snaží zapojit také to speciálních projektů s cílem využití nejlepší dostupné techniky a praxe. 

Aby bylo možno realizovat péči (management) chráněných území, resp. stanovišť a druhů, je nezbytná 

úzká spolupráce s vlastníky a nájemci pozemků. 

        
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí   

I. vybudování plynové přípojky k čp. 61. Pavel Kapr 
II. opravu vlastní kanalizace k st. 177 Pavel Jedlička 

III. Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Obcí  Tchořovice a Jihočeským krajem dle výše předloženého návrhu 
  
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č.64/2014 bylo schváleno 
 

• Odměna členům kontrolního a finančního výboru – starostka navrhla schválit odměnu členům 
kontrolního a finančního  výboru, kteří nebyli členy zastupitelstva obce paní Květoslavě Křenkové st. a 
Martině Čadkové ve výši  1 500 Kč. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje odměnu členům kontrolního a  finančního  výboru, kteří 
nebyli členy zastupitelstva obce paní Květoslavě Křenkové st. a Martině Čadkové ve výši  1 500 Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 65/2014 bylo schváleno 

 
 
 

• Vítání občánků sobota 22.11.2014 – E. Křivancová. I. Machovcová 
 

• Vánoční výstava – zahájení adventu v  neděli 30.11.2014, od 15 do 17 h v pohostinství, tvořivá dílna pro 
děti,  rozsvícení ván. stromu a  otevření kapličky v 17 h – E. Křivancová, I. Machovcová 
 

• Oznámení o přerušení dodávky elek. energie 2.12.2014 – info občanům – úřední a elektronická deska, 
hlášení místním rozhlasem – zodpovídá starostka 
 



5 

 

• Diakonie Broumov – termín sbírky pátek  5.12.2014, 17 – 19 h na OÚ a sobota 6.12.2014 od 15 do 16 h, 
info občanům – úřední a elektronická deska, hlášení místním rozhlasem – zodpovídá I. Machovcová a  
E. Křivancová 

 
 

8.  Diskuze 

 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 20:20 hod. 

 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jan Křivanec 

 

   Ivana Machovcová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 11. 2014 
Sejmuto: 15. 12. 2014 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


