Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 12.3.2015 od 17: 00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová, Z. Nejedlá, P. Šeda
Nepřítomen: -------Omluveni: --Dále přítomni: ---

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
6. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 17.10 hod starostkou obce Mgr. Evou
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 7 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 z 5. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce.
Jako ověřovatelé zápisu 6. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Pavel Šeda. Návrhy na změnu programu
nebyly vzneseny.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. SMOOS – vlastní podíl k dotačním titulům
3. Svaz měst a obcí ČR - členství
4. Rozpočtové opatření
5. Informace z Valné hromady SOB
6. Informace, různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 6. zasedání dle předloženého návrhu
II. volí ověřovateli zápisu 6. zasedání Jana Křivance a Pavla Šedu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno

2. SMOOS vlastní podíl k dotačním titulům
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Starostka seznámila zastupitele se žádostmi Svazku měst a obcí okresu Strakonice (dále jen SMOOS), se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541 o zaplacení vlastního podílu k DT 7/POV 2011 a DT 7/POV 2012.
Přestože obec čerpala dotace SMOOS již v roce 2011 – zakoupení 2 ks informačních vitrín, které jsou
nainstalovány u OÚ a v roce 2012 - 4 ks odpadkových košů (budou instalovány v letošním roce), vyčíslil SMOOS
náš podíl až nyní v únoru 2015. Starostka navrhla schválit uhrazení vlastního 30% podílu SMOOS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uhrazením 30% podílu k dotaci z Programu obnovy
venkova dotační titul 7 za rok 2011 ve výši 3 036,- Kč ( nákup 2 ks informačních vitrín) a za rok 2012 ve výši
3 276,- Kč ( nákup 4 ks odpadkových košů) a odesláním obou výše uvedených částek na účet Svazku měst a obcí
okresu Strakonice, IČ 69109541 č.ú.154513538/0300.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno

3. Svaz měst a obcí ČR - členství
Starostka seznámila zastupitele s činností Svazu měst a obcí ČR (dále jen SMO ČR) a uvedla, jaké výhody by
členství v této organizaci mělo pro obec. Členství ve Svazu je spojeno s členskými příspěvky pro obec ve výši
2 200,- Kč ročně + 1,80 Kč za jednoho obyvatele. Navrhla zastupitelům, aby se naše obec stala členem SMO ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. souhlasí se vstupem Obce Tchořovice do Svazu měst a obcí České republiky
II. pověřuje starostku vyplněním a odesláním přihlášky
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno

4. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením 1/2015 a 2/2015. Zároveň informovala zastupitele o
fakturách zaplacených od začátku roku 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2015 a 2/2015
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno

5. Informace z Valné hromady SOB




zvolena nová rada SOB – 9 členů
informace o firmě COLIS – program v PC – evidence smluv a dokumentů
společný projekt z OPŽP – nákup nádob na tříděný odpad
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6. 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 zúčastnila. Nemovitosti nevydražila z důvodu
omezených finančních možností obce.
 Provedena kontrola hodinového stroje v Kapli sv. Václava – doporučena oprava a vyčištění stroje v hodnotě
téměř 50 tis. Kč firmou, která zde hodiny instalovala v roce 1994
 Akce v obci jaro 2015
o Velikonoční dílna pro děti - středa 1.4.2015 od 17 h na OÚ
o Velikonoční výstava - Vajíčko každé jiné – pondělí 6.4. od 13 do 15 h na OÚ
o Žehnání obecních symbolů - pátek 8.5.2015
o Den matek – neděle 10.5.2015 v pohostinství
o Letecký den – sobota 16.5.2015 na letišti
o Kejklířské divadlo s workshopem pro děti – neděle 7.6.2015 od 14 h v pohostinství



Chodník směr Blatná – připomínky k projektu p. Fontánová – sjezd na pozemek a el. sloupek - vyřešeno
Čp. 24 - obec podala připomínky ke stavbě „přístřešku pro zeměd. stroje“

11. Diskuze
Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Křivanec

Pavel Šeda

3

