Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 2. 10. 2015 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, Z. Nejedlá, P. Šeda
Nepřítomen: -------Omluven: ------------Dále přítomni: ---

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
11. 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 všech 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 10. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce.
Jako ověřovatelé zápisu 11. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec. Návrhy na změnu programu
nebyly vzneseny.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozpočtové opatření
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jč kraje 2015
ČSOP Makov – žádost o příspěvek
SDH Tchořovice – dar
Dárkové poukázky
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 11. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 11. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 38/2015 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2015. Zároveň informovala zastupitele o fakturách
přijatých za období od 26. 8. 2015 do 2. 10. 2015.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2015
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 39/2015 bylo schváleno

3. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jč kraje 2015
Starostka předložila zastupitelům návrhy Smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2015 na akce
a) Veřejné osvětlení a místní komunikace v obci Tchořovice
b) Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů (DT8)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smluv o poskytnutí účelové dotace
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akce
a) Veřejné osvětlení a místní komunikace v obci Tchořovice
b) Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů (DT8)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 40/2015 bylo schváleno

4. ČSOP Makov – žádost o příspěvek
Starostka seznámila zastupitele se žádostí Českého svazu ochránců přírody Makov, Nová Ves 10, 397 01 Písek IČO
70952302 o finanční příspěvek na zajištění pro provozu Záchranné stanice živočichů Makov. Tato organizace
zajišťuje v naší oblasti kompletní služby spojené s péčí o volně žijící živočichy v nouzi – odchyt a následnou péči,
včetně zajištění veterinární služby až po vypuštění do volné přírody, případně umístění v záchranné stanici.
Starostka navrhla zastupitelům poskytnout této organizaci finanční dar. Po projednání byla navržena částka
1500,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s poskytnutím finančního daru Českému svazu ochránců přírody Makov, Nová Ves 10,
397 01 Písek, IČO 70952302, ve výši 1 500,- Kč převodem na účet 643001349/0800 na zajištění
provozu Záchranné stanice živočichů Makov.
II.
pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno

5. SDH Tchořovice – dar
V měsíci září proběhl v obci sběr kovů, který zorganizovalo místní SDH. Z prodeje těchto kovů obec získala
do rozpočtu 3 266,- Kč. Vzhledem k předběžné domluvě zastupitelstva na jednání dne 25. 8. 2015 navrhla
starostka poskytnout finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice na podporu jejich činnosti.
Po projednání bylo navrženo darovat této organizaci finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s poskytnutím finančního daru SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice,
se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, IČ 65017285, ve výši 5 000,- Kč převodem
na účet č. 223860024/0300.
II.
pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2015 bylo schváleno

6. 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).
Starostka dále navrhla schválit poskytnutí dárkových poukázek ve výši 1 000,- Kč na jedno dítě při vítání dvou
nových občánků narozených v roce 2015.
Nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje
I.
poskytnutí vánočních dárkových poukázek v roce 2015 seniorům od 70 let ve výši 400,- Kč na odběr zboží
v COOP SUPERMARKETU Blatná, třída J. P. Koubka (Labuť).
II.
předání dárkových poukázek ve výši 1 000,- Kč rodičům nově narozených dětí při vítání občánků dne
3. 10. 2015
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno

7. Informace, různé








informace ze zasedání kontrolního a finančního výboru - nebyly žádné připomínky
Burza Tchořovice – starostka informovala zastupitele o řešení problému parkování účastníků burzy mimo
areál letiště, situace byla řešena s organizátorem burzy, který zabezpečil dohled nad problematickými
místy a zároveň byla požádána o spolupráci Policie ČR
chodník směr Blatná I. etapa - na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se zhotovení I. etapy
chodníku podél I/20 ve Tchořovicích byla vybrána s ohledem na nejnižší cenovou nabídku firma Radek
Šimsa, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná, IČ 63292394, za cenu 273 022,29 Kč včetně DPH
JEZDECKÁ ŠKOLA-NET – na části pronajatého pozemku parc. č. 2161 nájemce provedl terénní úpravy
(shrnutí drnu a navezení písku) bez souhlasu pronajímatele, kterým je Obec Tchořovice. Zároveň došlo
ke znečištění části plochy letiště pískem, což bylo s nájemcem řešeno okamžitě – plocha byla uklizena.
Z diskuze zastupitelstva vzešel požadavek, aby pokud dojde k jakémukoliv porušení nájemní smlouvy,
bude nájem tohoto pozemku vypovězen.
Siréna na OÚ – siréna, která byla instalována na střeše OÚ nebyla již funkční, z tohoto důvodu byla
demontována, nově byla siréna firmou VATEC electronics napojena na obecní rozhlas
MŠ Blatná - 22.9. 2015 byl na obecní úřad doručen dopis od MěÚ Blatná týkající se umístění dětí
v mateřských školách v Blatné. Dopis obsahoval Smlouvy o příspěvku za děti ve Tchořovicích. Výše ročního
příspěvku za 1 dítě činí 1 200,- Kč. Zároveň byla zaslána kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
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vzdělávání. Starostka konstatovala, že situace, kterou řešilo zastupitelstvo před dvěma roky, je ve své
podstatě obdobná, byť nyní jsou nastavena jasná pravidla pro přijímání dětí. Smlouvu obec tehdy
neuzavřela. Problém vidí starostka v tom, že i když smlouvu podepíšeme a příspěvek zaplatíme, nemají
naše děti jistotu, že budou do těchto MŠ přijaty, o čemž svědčí příklady dětí v obcích, které příspěvek
platí již nyní – přijaty také nebyly. Celá tato situace má za následek přehlašování dětí trvalým pobytem
do Blatné. Jediná změna, která nastala, je bodové ohodnocení jednotlivých kritérií pro příjem do MŠ.
Tímto bodovým ohodnocením jsou opět zvýhodněny blatenské děti. Celou dobu, po kterou se situaci
snažíme řešit, jde o to, postavit naše tchořovické děti na úroveň dětí blatenských. Jestliže zaplatíme
příspěvek, chceme mít stejné šance pro přijetí do MŠ jako dítě, které má trvalý pobyt v Blatné. Zastupitelé
se shodli na tom, že bude vznesen požadavek na jednání s Městem Blatná v tom smyslu, aby v případě
hrazení příspěvku byly podmínky dětí s trvalým pobytem ve Tchořovicích shodné s dětmi s trvalým
pobytem v Blatné. Pro navození tohoto stavu zastupitelstvo vyjadřuje ochodu poskytovat příspěvek
ve výši, který plně pokryje náklady Města Blatné, které nejsou hrazeny na základě vyššího koeficientu
v rámci rozpočtového určení daní. Projednání této otázky bude řešeno na dalším zasedání zastupitelstva
obce
Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB – v rámci tohoto projektu by byly doplněny nádoby
na tříděný odpad v naší obci
Termín velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu – sobota 24.10.2015 od 8 do 10 hodin
u místního pohostinství
Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov – pátek 23. 10. 2015 8 – 11, 14 – 17 h
sobota 24. 10. 2015 od 8 -10 h na OÚ

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

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Mgr. Jan Křivanec

Vyvěšeno: 14 . 10. 2015
Sejmuto: 29. 10. 2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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