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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 16.2.2015 od 17: 15 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

5. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 17.15 hod starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO, zasedání 
zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Předsedající informovala, 
že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – příloha č. 2) 
a zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty, 
přičemž pozvánka obsahovala návrh programu.  
 
Dále předsedající informovala, že zápis ze 4. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce. 
Jako ověřovatelé zápisu 5. zasedání ZO byly navrženy Ivana Machovcová a Zdeňka Nejedlá.  Návrhy na změnu 
programu: 
Starostka navrhla zařadit jako bod č. 8 Vodovod – náklady za rok 2014 a bod č. 9  Změna usnesení č. 75/2014 
 
Navržený program včetně změn: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Granty Jihočeského kraje  pro  rok 2015 
3. Žádost o příspěvek na provoz pečovatelské služby 
4. Odpady 
5. Občanské sdružení PREVENT – žádost o příspěvek 
6. Spolek Lungta – žádost 
7. Letiště – akce 2015 
8. Vodovod – náklady za rok 2014 
9. Změna usnesení č. 75/2014 
10. Informace, různé 
11. Diskuze 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 5. zasedání ve znění změn dle návrhu (bod 8 a 9) 
II. volí ověřovateli zápisu 5. zasedání Ivanu Machovcovou a Zdeňku Nejedlou 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno 
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2. Granty Jihočeského kraje pro rok 2015 
Starostka seznámila zastupitele se žádostmi o granty Jihočeského kraje pro rok 2015, které  podala v lednu 2015: 

- Grantový program: Podpora kultury, název projektu: Kulturní akce v obci Tchořovice 
-  Grantový program:  Úcta k předkům, název projektu: Pomník světovým válkám ve Tchořovicích 

Dále informovala o možnosti podání žádosti do grantového programu: Podpora JSDHO Jč. kraje v únoru 2015 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí  podání žádostí o granty 

 Grantový program: Podpora kultury, název projektu: Kulturní akce v obci Tchořovice 

 Grantový program: Úcta k předkům, název projektu: Pomník světovým válkám ve Tchořovicích 
II. schvaluje podání žádosti o 2 granty Podpora JSDHO Jč kraje  

 Vybavení JSDHO Tchořovice zásahovými ochrannými pracovními prostředky  

 Výměna garážových vrat požární zbrojnice ve Tchořovicích 
III. schvaluje finanční zajištění vlastního podílu na realizaci projektů v případě jejich přidělení Jihočeským 

krajem 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno 
 
 
 

3. Žádost o příspěvek na provoz pečovatelské služby 
Domov pro seniory – pečovatelská služba,  se sídlem tř. T.G. Masaryka 272, 388 01 Blatná podala žádost o 
neinvestiční  roční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na  zajištění provozu Pečovatelské služby v naší obci týkající se 
dovozu obědů. Příspěvek kryje částečné náklady na dopravu obědů. 
Dovoz obědů mohou využívat občané naší obce po dohodě s pečovatelskou službou.  Bližší informace podá 
starostka obce na požádání nebo přímo pečovatelská služba při Domovu pro seniory. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje poskytnutí neinvestiční  ročního příspěvku ve výši 2 000,- Kč na  zajištění provozu Pečovatelské 
služby v obci Tchořovice na částečné krytí  nákladů dovozu obědů.  

II. pověřuje starostku uzavřením smlouvy o zajištění pečovatelské služby 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno 
 

 
 
4. Odpady  

Starostka informovala zastupitele o změnách týkající se odpadového hospodářství od letošního roku. 
Firma Asekol – v průběhu března bude pro občany na OÚ dostupný E – box – sběrná nádoba na použité drobné     
  elektrozařízení a použité baterie, přičemž s firmou Asekol bude uzavřena Smlouva o výpůjčce 
sběrné nádoby E – boxu 
Sběr použitých tonerů do tiskáren - sběrný box bude v březnu umístěn v budově OÚ. 
Velkoobjemový odpad  - termín 28.3.2015 od 8 do 10 h u obecního úřadu, zodpovídá M. Bolina 
Diakonie Broumov – pátek 22.5.2015 sběr šatstva na obecním úřadu v úředních hodinách, zodpovídá  
    E. Křivancová 
REVENGE,a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky –žádost o souhlas s umístěním sběrného  
  kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky. Starostka navrhla nevyhovět této žádosti z důvodu  
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  zabezpečení  tohoto sběru Diakonií Broumov. Zastupitelé vyjádřili v diskuzi stejný názor . 
Sběr kovů a bioodpadu(rostlinné odpady) –konkrétní opatření formou nádob budou řešena  

 
5.  Občanské sdužení PREVENT – žádost o příspěvek 
Starostka seznámila  zastupitele se žádostí o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky 

na místní úrovni, kterou si podalo  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT, z.s., Heydukova 349, Strakonice v prosinci 

2014. Požadovaná částka činí 1 434,-  Kč a je vypočtena podle počtu obyvatel v naší obci. Obdobná žádost byla ze 

strany zastupitelstva v minulém roce zamítnuta a obdobně postupovala drtivá většina měst a obcí v rámci celého 

Jihočeského kraje a to zejména z toho důvodu, že většinu nákladů na provoz služby představují administrativní 

náklady a tento systém je velmi neefektivní. Z diskuze zastupitelů na toto téma vyplynulo, že obec výše zmíněné 

společnosti požadovaný příspěvek neposkytne ani v roce letošním.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  zamítá žádost o příspěvek ve výši 1 434,- Kč na podporu realizace 
služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, kterou si podalo  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT, z.s., 
Heydukova 349, Strakonice, v prosinci 2014.  

 
Výsledek hlasování: Pro 4 proti 0, zdrželi se hlasování 2 (Cihla, Machovcová) 
Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno 

 
 
 
6.  Spolek Lungta - žádost 
Spolek Lungta, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 podal v lednu 2015 žádost o projednání připojení se k akci 
Vlajka pro Tibet 2015, a to vyvěšením tibetské vlajky 10.3. letošního roku na budově úřadu. Jelikož naše obec 
nevlastní tibetskou vlajku a náklady na její pořízení jsou relativně vyšší, rozhodlo se zastupitelstvo, že naše obec se 
k akci nepřipojí. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání neschvaluje připojení naší obce k akci Vlajka pro Tibet. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno 

 
 
7.  Letiště – akce 2015 
Starostka seznámila zastupitele s rezervací akcí na ploše parc. č. 2161 v k.ú. Tchořovice (bývalé letiště) 

 
Jan Jakeš, IČ 60833149, Burza Tchořovice -  28.3., 30.5., 27.6.,29.8., 26.9., 31.10.2015 
Josef Šiler,    IČ: 73415936, Motoškola Sršeň – neděle + individuální termíny 
Ministerstvo vnitra – termíny po tel. domluvě  
Letecký den - Obec Tchořovice,  J. Šimek IČ 182 88 341, 16.5.2015 
Mustang Riders Club, o.s., IČ 27021254, Sprinty mustangů – US cars, 23.5.2015 
Libor Houšť,  Tuning show“ , 5. a 6. června 2015 
Aeromodel club Blatná , sídlo Podskalská 325, 388 01 Blatná, 20. a 21.6.2015 
 
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky  k výše zmíněným akcím. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. bere na vědomí konání akcí na ploše parc. č. 2161 v k.ú. Tchořovice (bývalé letiště)dle výše předloženého 
návrhu 

II. bere na vědomí uzavření nájemních smluv starostkou obce 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno 
 

 
 

8.  Vodovod – náklady 2014 
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se financování vodovodu, který je v majetku obce. V roce 2014 
bylo fakturováno 1482 m3 vody, přičemž cena za 1 m3 vody pro občany obce je 30 Kč. Znamená to celkem příjem 
z vodného 43 980 Kč. Na straně druhé jsou výdaje nutné na provoz a údržbu celého zařízení, které 
několikanásobně převyšují příjmy z vodného. Pro rok 2014 to znamená, že obec dotovala provoz vodovodu 
přibližně 80 tisíci Kč. V letech předchozích to bylo dokonce  i více než 100 000,- Kč.  Předpokládané náklady 
na provoz vodovodu v roce 2015 budou s ohledem na plánované provedení údržbových a servisních prací  řádově 
o několik desítek tisíc korun vyšší než v roce 2014. Tuto situaci bude nutno řešit s ohledem na stanovisko 
krajského úřadu v rámci přezkoumání hospodaření .  
 
Bohužel jediným možným řešením je  navýšení ceny vodného. Starostka rovněž informovala zastupitele 
o možnosti zavedení dvousložkové ceny vody namísto ceny jednosložkové, která platí v současnosti. Tato forma se 
jeví jako spravedlivější, neboť díky ní lze docílit toho, že se o náklady dělí i odběratelé, kteří mají nízkou nebo 
dokonce žádnou spotřebu. Konkrétní opatření řešení této situace budou zařazena na program některého z dalších 
zasedání zastupitelstva obce, po konzultaci, zda by nebylo možné se navýšení vodného vyhnout. 

 
 
9.  Změna usnesení 75/2014 
Na minulém zasedání ZO bylo schváleno usnesení č. 75/2014, kterým byl schválen prodej pozemku parc. č. 1514/4 
v k. ú. Tchořovice panu Ivanu Chaloupkovi. 
Pan Chaloupka před uzavřením smlouvy požádal, aby výše předmětný pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán 
do společného jmění manželů, prodán manželům Jiřině a Ivanovi Chaloupkovi. S ohledem na tuto skutečnost, se 
zastupitelstvo obce shodlo na tom, že změní usnesení č. 75/2014 tak, že kupujícím nebude pouze pan Ivan 
Chaloupka, ale pozemek nabudou manželé Jiřina a Ivan Chaloupkovi do společného jmění manželů.  
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje změnu usnesení ZO č. 75/2014 v odstavci prvním tak, že 
pozemek nabudou do SJM manželé Jiřina a Ivan Chaloupkovi. Odstavec I tedy po změně zní:    

I. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1514/4 zapsaného v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro k. ú. a Obec Tchořovice 
manželům panu Ivanu Chaloupkovi, nar. 15.3.1937 a paní Jiřině Chaloupkové, nar. 22.4.1941, oba bytem 
Praha 4 – Nusle, Pujmanové 1588/50 za cenu 100,- Kč za 1 m2, tj. celkem kupní cena ve výši 1.600,- Kč, za 
splnění podmínky, že veškeré související náklady ponese kupující. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno 
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10.  Informace, různé 
Starostka informovala zastupitele   

 Dražba dne 11.3.2015 nařízená usnesením Exekutorského úřadu Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil 
Mika, LL. M čj. 120 EX 521/07-314, týkající se nemovitých věcí ve vlastnictví povinné Miloslavy Řiské, a to: 
pozemku parc. č. st. 64, jehož součástí je stavba čp. 58, pozemku parc. č. 59/10, 2394 a 2405, to vše 
v katastrálním území Tchořovice, zapsané na LV č. 463 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice. Na základě usnesení č. 78/2014 se obec této dražby zúčastní, neboť byla 
odsouhlasena účast i pro případné další nařízení dražební jednání. 

 

 Jímka pro povodňové domky na pozemku p. Tetauera parc. č.2379 v k.ú. Tchořovice – situace obecní jímky 
na soukromém pozemku není dosud vyřešena z důvodu odmítnutí všech variant řešení, které obec 
Tchořovice panu Tetauerovi navrhla.  

 V průběhu měsíce ledna byla Obci Tchořovice doručena výzva vodoprávního úřadu k prokázání 
zneškodňování odpadních vod z jímky, když tato výzva byla reakcí na udání. Obec Tchořovice využila 
prostřednictvím člena zastupitelstva obce J. Křivance svého práva a nahlédla na Městském úřadu v Blatné 
do spisu týkající se této věci. Na základě tohoto nahlédnutí bylo zjištěno, že podnět k prošetření funkce 
jímky podal pan František Tetauer. Obec Tchořovice ve stanovené lhůtě na výzvu úřadu reagovala zejména 
v tom smyslu, že s odpadními vodami nakládá dle zákona, když vyvážení jímky zajišťuje kvalifikovaná firma – 
Technické služby Města Blatná. Zároveň však v dané věci Obec Tchořovice poukázala na úřední postup, který 
zjevně nebyl nezaujatý. V tomto názoru dal následně vedoucí odboru životního prostřední Obci Tchořovice 
za pravdu. O skutečnosti, že nakládání s odpadními vodami je v pořádku byl stěžovatel (p. Tetauer) následně 
vyrozuměn MěÚ Blatná.    

 

 Nákladní automobil Avia – zásahové vozidlo JSDHO Tchořovice poznávací značky ST 44 76 bylo vyřazeno 
z evidence vozidel v Blatné již v roce 2009. Starostka informovala zastupitele, že v lednu 2015 zjistila, že 
vozidlo je stále vedeno jako zásahové v Seznamu vozidel složek IZS u HZS České Budějovice. Bývalý 
místostarosta obce a starosta SDH Tchořovice Pavel Šeda byl opakovaně již v uplynulém volebním období 
2010 – 2014 vyzván starostkou, aby danou situaci řešil.   Z jeho strany bylo opakovaně sděleno, že dané 
vozidlo je odhlášeno. V prosinci 2014 však opět byla na obec doručena zelená karta. V současnosti starostka 
již vyřídila Žádost o vyřazení vozidla Avia ze seznamu vozidel složek IZS.  

 

 Žehnání obecních symbolů pátek 8.5.2015  - starostka navrhla pracovní schůzku  týkající se organizace akce 
na pátek 20. 2. 2015 v 17 h. 

 

 Kejklířské divadlo spojené s workshopem pro děti   - v neděli 7.6.2015 ve 14 h v místním pohostinství 
 

 Starostka informovala zastupitele o postupné digitalizaci obecních kronik 
 

11.  Diskuze 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod. 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ivana Machovcová 

  

Zdeňka Nejedlá 


