Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 30. 10. 2015 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda
Nepřítomen: -------Omluvena: Z. Nejedlá
Dále přítomni: ---

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
12. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:15 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 z 11. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce.
Jako ověřovatelé zápisu 12. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Pavel Šeda. Návrhy na změnu programu
nebyly vzneseny.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozpočtové opatření
Inventarizační a likvidační komise
Revokace usnesení 24/2015
Pronájem parc. č. 2161
Pohostinství – změna otevírací doby
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 12. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 12. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2015 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2015. Zároveň informovala zastupitele o fakturách
přijatých za období od 3. 10. 2015 do 30. 10. 2015 a návrhem dalšího rozpočtového opatření. Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2015
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2015 bylo schváleno

3. Inventarizační a likvidační komise
Starostka navrhla inventarizační a likvidační komisi ve složení: předseda
členové

Zdeňka Nejedlá
Pavel Šeda
Miroslav Cihla

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se složením inventarizační a likvidační komise:
předseda
Zdeňka Nejedlá,
členové
Pavel Šeda, Miroslav Cihla
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 46/2015 bylo schváleno

4. Revokace usnesení 24/2015
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2015 dne
15. 10. 2015, které upozornilo na nepřesnost formulace přijatého usnesení č. 24/2015; ostatní kontrolované
dokumenty a hospodaření obce byly v pořádku.
Vzhledem k výše uvedenému nedostatku usnesení č. 24/2015 starostka navrhuje zrušit toto usnesení a přijmout
usnesení se správnou formulací (ustanovení §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Předmětné usnesení č. 24/2015:
„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.“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
ruší usnesení č. 24/2015
II.
souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2014, a to bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 47/2015 bylo schváleno

5. Pronájem parc. č. 2161
 Pronájem plochy letiště - starostka seznámila zastupitele s rezervací akcí na ploše parc. č. 2161
v k.ú. Tchořovice (bývalé letiště) na rok 2016
Jan Jakeš, IČ 60833149, Burza Tchořovice - 26.3., 28. 5., 25. 6.,27.8., 24. 9., 29. 10., 26. 11.2016
Josef Šiler, IČ: 73415936, Motoškola Sršeň – neděle + individuální termíny
Aeromodel club Blatná , sídlo Podskalská 325, 388 01 Blatná, 17. – 19. 6. 2015
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Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k výše zmíněným akcím. Pro pronájem letiště
budou pro rok 2016 v platnosti obdobné podmínky jako doposud.


JEZDECKÁ ŠKOLA.NET s.r.o. – požádáno o změnu užívání pronajaté části pozemku parc. č. 2161 (dole
u retenční nádrže), která byla původně užívána pouze jako pastva pro koně, aby mohla sloužit také jako
jízdárna. K tomuto účelu bude potřeba na pozemek navézt vrstvu písku a zajistit bezpečnost koní a lidí
v jízdárně viditelným oplocením, aby nedocházelo ke vjíždění aut či motorek z plochy letiště na tuto část
pozemku. Nájemce se zároveň v žádosti zavázal k tomu, že v případě skončení nájmu bude předmětný
pozemek uveden do původního stavu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s rozšířením účelu užívání části pronajatého pozemku parc. č. 2161 v k.ú. Tchořovice JEZDECKÉ
ŠKOLY.NET s.r.o.o jízdárnu dle předloženého návrhu, s tím, že po skončení nájmu bude tento uveden
do původního stavu.
II.
souhlasí s navrhovaným oplocením s tím, že v případě, kdy místně příslušný stavební úřad neudělí
k výstavbě oplocení příslušný souhlas, nájemce oplocení odstraní na své náklady.
Po skončení nájmu bude oplocení na náklady nájemce odstraněno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 2(M. Cihla, I. Machovcová)
Usnesení č. 48/2015 bylo schváleno

6. Pohostinství – změna otevírací doby
Starostka informovala zastupitele o návrhu změny otevírací doby v pohostinství, které předložila paní Lenka
Volbrechtová jako nájemce. Dle platné nájemní smlouvy musí změnu otevírací doby pohostinství nájemce
oznámit pronajímateli. Otevírací doba tak je:
Po
18 – 21:30
Út
zavřeno
St
18 – 21:30
Čt
zavřeno
Pá
18 – 24
So
16 – 24
Ne
16 – 21:30
V diskuzi zastupitelé vznesli připomínku, že by bylo dobré v zimních měsících posunout otevírací dobu z 18 h
na dřívější hodinu. Bude postoupeno nájemci ke zvážení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí změnu otevírací doby v pohostinství.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 49/2015 bylo schváleno
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7. Informace, různé






chodník směr Blatná I. etapa - problém uložení lávky z důvodu vedení plynu – bude řešeno s firmou E-ON,
zhotovitelem a projektantem
Obchod a byt v čp. 96 ve Tchořovicích + přilehlý pozemek parc. č. 85/2 – vyhlášen záměr pronájmu
Černá skládka směrem na Kocelovice- řízení proti obviněnému bylo rozhodnutím Odboru správním
a živnostenským úřadem MěÚ Blatná zastaveno – nebylo obviněnému prokázáno
Oprava kaple na návsi na základě reklamace díla nebyla provedena úplně – další jednání se zhotovitelem
Drakiáda – sobota 31. 10. 2015 od 15 h na ploše letiště, organizace I. Machovcová

5. Diskuze
Rozpočet 2016
Zasedání bylo ukončeno v 20:45hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Cihla

Pavel Šeda

Vyvěšeno: 18. 11. 2015
Sejmuto: 3. 12. 2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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