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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 14. 12. 2015 od 18:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

14. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:15 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 13. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 14. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec.  Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Vodovod - vodné 

 Informace, různé 

 Diskuze 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 14. zasedání dle předloženého návrhu  
II. volí ověřovateli zápisu 14. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 60/2015 bylo schváleno 
 

 
 
2. Vodovod - vodné  
Starostka informovala zastupitele, že v letošním roce podle předběžné kalkulace budou náklady na provoz 
obecního vodovodu a výrobu pitné vody podobné jako v minulých letech. V průběhu roku byla provedena 
oprava ve vodárně a oprava čerpadla ve vrtu. O tyto položky náklady vzrostou. Naproti tomu cena vodného 
pro odběratele je několik let 30 Kč za 1 m³ dodané pitné vody. Skutečná cena 1 m³ vyrobené vody ale třikrát 
tuto cenu převyšuje. Tento rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu a každý dodaný 1 m³ vody je dotován cca 60 Kč. 
Také bude potřeba starší vodoměry postupně vyměnit a provést jejich kalibraci. Většina odběratelů spotřebuje 
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za rok méně než 10 m³. Není výjimkou, že roční odběr je 1 nebo 2 m³. Na základě všech těchto skutečností 
navrhla starostka následující řešení. 
 Předložila zastupitelstvu k posouzení návrh Obecně závazné vyhlášky 1/2015, kterou se stanovuje úhrada 
vodného ve dvousložkové formě od 1. 1. 2016. Odběratelé vody tak budou platit pevnou složku, která je závislá 
na kapacitě vodoměru a složku, která je jako doposud součinem množství odebrané vody a ceny vody za 1 m³. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2015, kterou se stanovuje 
úhrada vodného ve dvousložkové formě dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 1(J. Křivanec) 
Usnesení č. 61/2015 bylo schváleno 
 
Pevnou složku vodného pro vodoměry s kapacitou 2,5 m³ za h navrhuje starostka ve výši 300,- Kč ročně. Zároveň 
navrhla navýšení ceny za 1 m³ odebrané vody. Zastupitelé prodiskutovali výši ceny za 1 m³ a částku, kterou obec 
bude 1 m³ dotovat. Dospěli k názoru, že výše dotace pro občany s trvalým pobytem v obci Tchořovice by měla 
být vyšší než pro občany, kteří zde nemají trvalý pobyt. Zastupitelé se ztotožnili s částkou 50,- Kč za 1 m³ vody 
s tím, že občanům s trvalým pobytem v obci Tchořovice bude poskytnuta sleva ve výši 20% z této částky tj. 40,- 
Kč za 1 m³ vody. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání stanovuje cenu vodného od 1. 1. 2016 

I. pevná složka vodného pro vodoměry s kapacitou 2,5 m³ za 1 h 300,- Kč ročně 
II. cena za 1 m³  odebrané pitné vody 50,- Kč 

III. obec poskytne odběratelům s trvalým pobytem v obci Tchořovice slevu ve výši 20% z ceny za 1 m³  
odebrané vody tj. cena pro tyto odběratele je 40,- Kč za 1 m³  vody.  

  
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 62/2015 bylo schváleno 
 
 

3.  Informace, různé 

  

 21. 5. 2016 – Letecký den 

 březen 2016 – výstava - malotřídní škola ve Tchořovicích  

 POV Jč kraje – podány 3 žádosti o dotace 
 

4.  Diskuze 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19: 00 hod. 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina    Jan Křivanec 

 

Vyvěšeno:  
 Sejmuto:  
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


