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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

8. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 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 7. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce. 
Jako ověřovatelé zápisu 8. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec.   
Starostka navrhla zařadit jako bod č. 8 Smlouva o poskytnutí dotace Jč kraje. 
 
Navržený program včetně změn: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Žádosti o poskytnutí finančního daru a příspěvku 
3. Rozpočtové opatření 
4. Účetní závěrka za rok 2014 
5. Závěrečný účet za rok 2014 
6. Pronájem pozemku 
7. Žádosti o připojení na kanalizaci a vodovod 
8. Smlouva o poskytnutí dotace Jč krajem 
9. Informace, různé 
10. Diskuze 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 8. zasedání dle předloženého návrhu  
II. volí ověřovateli zápisu 8. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 18/2015 bylo schváleno 
 
 

2. Žádosti o poskytnutí finančního daru a příspěvku 
Dne 20. 4. 2015 byla na obec doručena žádost o finanční podporu společnosti Lékaři bez hranic, o.p.s., se sídlem 
Seifertova 555/47, 130 00 Praha 3, IČ 28476654. 
 
V diskuzi zastupitelé vyjádřili nesouhlas s poskytnutím finanční podpory výše zmíněné společnosti. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání nesouhlasí s poskytnutím finančního podpory společnosti Lékaři 
bez hranic, o.p.s., se sídlem Seifertova 555/47, 130 00 Praha 3, IČ 28476654, na základě žádosti doručené poštou 
dne 20.4.2015. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 19/2015 bylo schváleno 
 

 
Dne 23.4.2015 byla přijata z elektronické podatelny žádost pana Martina Cinka o příspěvek pro děti na konání 
raftů. Zároveň požaduje pro 12 dětí brigádu, za kterou by děti dostaly onen požadovaný příspěvek. 
 
Vzhledem k podané žádosti starostka konstatovala následující: 

 Kromě počtu dětí nebylo v žádosti nic jiného konkretizováno.  

 Jedná se o soukromou akci. 

 Přestože se v sobotu 25. 4. 2015 v obci uskutečnila brigáda na úklid obce, pan Cink žádným způsobem 
nekontaktoval starostku vzhledem k možnosti zapojení se do této dobrovolné akce, ani nevyužil možnosti 
zúčastnit se této veřejné brigády osobně.  

 Žádná další iniciativa ze strany pana Cinka týkající se úklidových prací v obci nebyla vyvinuta. 

 Žádost o příspěvek nesplňuje minimální náležitosti žádosti o příspěvek stanovené zákonem 
o rozpočtových pravidlech. 

 
V diskuzi zastupitelé vyjádřili nesouhlas s poskytnutím výše uvedeného příspěvku, vzhledem k tomu, že se fakticky 
jedná o příspěvek na soukromou dovolenou. 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku panu Martinu 
Cinkovi pro konání raftů na základě žádosti podané dne 23. 4. 2015. 

 
Výsledek hlasování: Pro 4 (Bolina, Křivancová, Machovcová, Nejedlá), proti 0, zdrželi se hlasování 2 (Cihla, 
Křivanec)  
Usnesení č. 20/2015 bylo schváleno 
 

 
Dne 18.5.2015 byla na obec doručena žádost o poskytnutí finančního daru na krytí nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby „domov pro seniory“ určenou na provozní náklady Domova pro seniory, 
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, IČ 00668109. V současnosti využívá pobytové služby  domova pro seniory 
jeden občan ze Tchořovic.  
V diskuzi zastupitelé vyjádřili souhlas s poskytnutím tohoto daru. Prodiskutována byla výše daru. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 000,- Kč (slovy tři tisíce korun) Domovu pro seniory 
tř. T.G. Masaryka 272, 388 01 Blatná IČ 00668109. 

II. pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy mezi Domovem pro seniory a Obcí Tchořovice 
dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 21/2015 bylo schváleno 
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3. Rozpočtové opatření  
 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením 4/2015. Zároveň informovala zastupitele o fakturách 
přijatých od 25. 4. 2015 do 2. 6. 2015. Nikdo nevznesl žádnou připomínku. 
Starostka zároveň informovala zastupitele o nutnosti  

 nákupu nového křovinořezu na údržbu veřejné zeleně z důvodu nefunkčnosti původního – zodpovídá 
M. Bolina  

 nákupu nového počítače na OÚ -  PC zakoupený v roce 2009 prošel již opakovaně opravou, v poslední 
době došlo opět k poruše, programy, které jsou instalovány nyní, není tento PC schopen zvládnout – 
zodpovídá E. Křivancová 

 opravy obecního valníku a traktoru – příprava k technické kontrole – zodpovídá M. Bolina    
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015  
II. souhlasí  

a. s nákupem nového křovinořezu v hodnotě 22 592,- Kč  
b. s nákupem nového počítače a instalací programů v hodnotě 22 757,- Kč  
c. s opravou obecního traktoru a valníku tak, aby byly splňovaly technické normy provozu 

na komunikacích 
III. pověřuje starostku provedením rozpočtových změn dle odst. II 

 
IV. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 22/2015 bylo schváleno 
 
 
 

4. Účetní závěrka za rok 2014  
Zastupitelům obce byly účetní obce předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice 
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., 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. 2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 23/2015 bylo schváleno 
 

 
5.  Závěrečný účet za rok 2014 
Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly 
v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 29. 4. 2015 do 15. 5. 2015. 
K návrhu závěrečného účtu obce nikdo z občanů ani zastupitelů neuplatnil žádnou připomínku.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
II. Schvaluje Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2014 bez výhrad.  

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 24/2015 bylo schváleno 
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6.  Pronájem pozemku 
Starostka informovala zastupitele, že v období od 18. 5. 2015 do 2. 6. 2015 byl na úřední a současně 

na elektronické úřední desce zveřejněn záměr pronájmu pozemku parc. č. 2161 (travnatá část na východní 

straně – v dolní části letiště) v k. ú. Tchořovice zapsaného na LV č. 1 pro obec a k.ú. Tchořovice u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice. O pronájem pozemku projevila zájem Jezdecká 

škola.net s.r.o., Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8, IČ 241 98 579. K záměru se po stanovenou dobu 15 dnů nikdo 

nevyjádřil. Pronájem této části pozemku bude řešen formou Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 3. 2013, 

cena pronájmu 2.000,- Kč za ha/rok. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s pronájmem části pozemku  parc. č. 2161 (travnatá část na východní straně – v dolní části letiště) 
v k. ú. Tchořovice zapsaného na LV č. 1 pro obec a k.ú. Tchořovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, katastrální pracoviště Strakonice, Jezdecké škole.net s.r.o., Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8, 
IČ 241 98 579, dle předloženého návrhu. 

II. pověřuje starostku uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 3. 2013 
  

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 25/2015 bylo schváleno 
 

 
7.  Žádost o připojení na vodovod a kanalizaci 
Připojení na vodovod – Jaroslav Čadek čp. 118, Josef Končelík čp. 110, Jaroslava Marková čp. 67 
Připojení na kanalizaci – Naďa Hlínová čp. 88 
Technicky je napojení ve všech případech možné.  Zastupitelé nevznesli žádné připomínky. Připojení bude 
umožněno za dodržení platných předpisů.  
  
 

8.  Smlouva o poskytnutí dotace Jč krajem 
Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/751/2015 reg. č. 28 – 208/15, jejímž 
poskytovatelem je Jihočeský kraj. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu: 
„ Kulturní akce v obci Tchořovice“. Výše dotace je maximálně 20 000,- Kč. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání   

I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/751/2015 reg. č. 28 – 208/15, jejímž 
poskytovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 708906850 

II. pověřuje starostku podpisem výše zmíněné smlouvy mezi Jihočeským krajem a Obcí Tchořovice 
dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 26/2015 bylo schváleno 
 
 

 
9.  Informace, různé 
Starostka informovala zastupitele   

 Odpady – E–box na drobné elektro a použité baterie a kontejner na tonery či inkoustové náplně jsou 
umístěny na chodbě OÚ, kde je mohou občané využívat k odkládání tohoto druhu odpadu 
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 Tuning – akce proběhne na ploše letiště ve dnech 5. a 6. června 2015, zastupitelé bez připomínek 

 Kejklířské divadlo s workshopem pro děti – neděle 7. 6. 2015 od 14 h v pohostinství 

 Oprava komunikace I/20 – Tchořovice – Blatná – vyjádření obce ke stavebnímu povolení 

 Obecní byt č. 6 ve Tchořovicích čp. 77 – volný od 1.7.2015, nový nájemce  
 
 

10.  Diskuze 
 
Zasedání bylo ukončeno v 20:45hod. 

 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina 

  

 

 Mgr. Jan Křivanec 


