Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 4. 3. 2016 od 19:00 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
16. 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 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 15. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 16. zasedání ZO byly navrženy Ivana Machovcová a Zdeňka Nejedlá. Starostka
navrhla zařadit jako bod č. 5 Dary .
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 16. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 16. zasedání Ivanu Machovcovou a Zdeňku Nejedlou
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7/2016 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2016. Bez připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016 (příloha č. 3)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8/2016 bylo schváleno

3. Žádost o poskytnutí dotace JSDHO
Starostka seznámila zastupitele se žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2016 z programu Podpora JSDHO Jihočeského kraje – neinvestiční dotace na pořízení
ochranných prostředků pro členy jednotky, kterou podala v únoru 2016. Požadovaná dotace je 46 400 Kč,
vlastní podíl obce je 19 900,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
bere na vědomí podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2016 z programu Podpora JSDHO Jihočeského kraje – neinvestiční dotace
na pořízení ochranných prostředků pro členy jednotky.
II.
souhlasí s uhrazením vlastního podílu ve výši 19 900,- Kč k dotaci uvedené v bodu I. v případě schválení
dotace Jihočeským krajem.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9/2016 bylo schváleno

4. Sazebník úhrad
Starostka předložila zastupitelům ke schválení Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10/2016 bylo schváleno

5. Dary
Starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí finančních darů
 Českému svazu ochránců přírody Makov, Nová Ves 10, 397 01 Čížová, IČO 70952302 - dar ve výši 1500,Kč převodem na účet č. 643001349/0800 na zajištění 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.
 Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, IČ 65017285 finanční
dar ve výši 5 000,- Kč na podporu činnosti převodem na účet č. 223860024/0300
 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná,
IČO 75018799 – dar ve výši 1 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností svazu převodem na účet
č. 680612309/0800.
Bez připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s poskytnutím finančního daru
 Českému svazu ochránců přírody ZO 18/02 ČSOP MAKOV, Nová Ves 10, 397 01 Čížová,
IČO 70952302, ve výši 1 500,- Kč převodem na účet 643001349/0800 na zajištění provozu
Záchranné stanice živočichů Makov.
 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná,
IČO 65017285, ve výši 5 000,- Kč převodem na účet č. 223860024/0300 na podporu činnosti
 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, Blatná,
IČO 75018799 ve výši 1 000,- Kč převodem na účet č. 680612309/0800 na úhradu nákladů
spojených s činností svazu
II.
pověřuje starostku uzavřením darovacích smluv
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11/2016 bylo schváleno

6. Informace, různé











Ořez stromů na obecních pozemcích pod nadzemním vedením sloužícím k distribuci elektřiny provede
pro firmu E.ON Distribuce firma SKANSKA FACILITY s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek na náklady
provozovatele s odstraněním dřevní hmoty, podle předběžného místního šetření bude na dotčených
pozemcích proveden minimální ořez větví
OSA – uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování na rok 2016 – TV v pohostinství čp. 102 – bez
připomínek
Doplnění programu MISYS o ortofoto ČR na základě smlouvy se Zeměměřičským úřadem, ortofoto bude
na základě této smlouvy poskytnuto bezplatně – bez připomínek
Starostka informovala zastupitele o rozšíření www stránek obce o aplikaci pálení, složku vodovod a
mapový portál. Navrhla mapový portál doplnit vrstvou územního plánu obce – přibližná cena cca 2 400,Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas, aby starostka učinila další kroky k doplnění mapového portálu
Starostka navrhla uskutečnit v následujících termínech:
sobota 9. 4. 2016 od 18 h veřejná obecní schůze v pohostinství
sobota 23. 4. 2016 – sběr velkoobjemového, nebezpečného, kovového odpadu a elektroodpadu – u OÚ
od 8 do 10 h
Občané mohou odkládat ořezané větve po domluvě na pozemku parc. č. 82 v k. ú. Tchořovice (bývalá
skládka)
P. Šeda informoval o termínu konání oslav 125. výročí založení SDH Tchořovice – 18. 6. 2016

 Diskuze
Řešení otázky odkládání listí a posečené trávy občany
Zasedání bylo ukončeno v 20 : 15 hod.
Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Ivana Machovcová

Vyvěšeno:

Zdeňka Nejedlá

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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