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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 25. 8. 2015 od 19:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

10. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 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 z 9. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce. 
Jako ověřovatelé zápisu 10. zasedání ZO byly navrženy Ivana Machovcová a Zdeňka Nejedlá.  Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Rozpočtové opatření 
3. Pronájem bytu v čp. 77 
4. Informace, různé 
5. Diskuze 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 10. zasedání dle předloženého návrhu  
II. volí ověřovateli zápisu 10. zasedání Ivanu Machovcovou a Zdeňku Nejedlou 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 35/2015 bylo schváleno 
 

 
2. Rozpočtové opatření  
 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2015. Zároveň informovala zastupitele o fakturách 
přijatých za období od 29. 7. 2015 do 25. 8. 2015.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2015  
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 36/2015 bylo schváleno 
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3. Pronájem bytu v čp. 77 

 
Starostka informovala zastupitele o podaných žádostech o byt č. 6 ve Tchořovicích  čp. 77, které jsou pronajímány 
na základě Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77 (dále jen 
„Směrnice“). Do stanoveného termínu 14. 8. 2015 doručili vyplněnou žádost tři zájemci. Podmínky Směrnice splnil 
jeden žadatel - Pavel Šeda, nar. 1. 1. 1994, bytem Tchořovice 76. Starostka navrhuje byt tomuto žadateli 
pronajmout. 
Dále starostka informovala, že zálohy ve výši 500,- Kč měsíčně za elektřinu a 500,- Kč měsíčně za plyn bude 
v období od 1.8.2015 do doby uzavření nové nájemní smlouvy platit obec Tchořovice, řešeno rozpočtovým 
opatřením.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje přidělení bytu č. 6 ve Tchořovicích čp. 77 panu Pavlu 
Šedovi, nar. 1.1.1994, bytem Tchořovice 76. 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0 zdrželi se hlasování 1( P. Šeda) 
Usnesení č. 37/2015 bylo schváleno 
 
 
 

4.  Informace, různé 

 oprava místních komunikací v Obci Tchořovice  –  na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se opravy 
křižovatky u bytovek byla vybrána firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, za 
cenu 241.867,81 Kč včetně DPH 

 pořízeny nové kůly na stavění májky z obecního lesa 

 černá skládka u silnice na Kocelovice - nahlášeno Policii ČR, viník nalezen, řeší se formou přestupku 
na MěÚ Blatná, skládka odklizena na náklady obce, obec bude uplatňovat náhradu škody v přestupkovém 
řízení  

 poničený plot u kapličky – nahlášeno Policii ČR 

 Sběr kovů  - sobota 12. 9. 2015,  8 – 10 h, občané mohou kovový odpad vhodit do kontejneru na návsi 
nebo  odložit  v tento den před domy, odkud bude v sobotu 12. září mezi 8 – 10 h odvezen traktorem – 
zodpovídá Pavel Šeda 
Peníze získané prodejem kovů budou na základě domluvy zastupitelstva darovány SDH Tchořovice.  

 Kaple – obec uplatňuje reklamaci opravy kapličky z důvodu narušení omítek 

 Termín velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu – sobota 24.10.2015 od 8 do 10 hodin 
u místního pohostinství 
 

5.  Diskuze 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:45hod. 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ivana Machovcová    Zdeňka Nejedlá 

 

Vyvěšeno: 3. 9. 2015 
 Sejmuto: 18. 9. 2015  
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


