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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

17. 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 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 16. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 17. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Závěrečný účet za rok 2015 

4. Účetní závěrka za rok 2015 

5. Dotace 2016 

6. Veřejně prospěšné práce 

7. Věcné břemeno E.ON Distribuce 

8. Veřejné osvětlení 

9. Třídění odpadu, komunitní kompostování 

10. Informace, různé 

11. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 17. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 17. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 12/2016 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2016, 3/2016 a 4/2016. Zároveň informovala 
zastupitele o fakturách přijatých za období od 4. 3. 2016 do 2. 5. 2016. Bez připomínek 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016 (příloha č. 3), 
č. 3/2016 (příloha č. 4) a č. 4/2016 (příloha č. 5). 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 13/2016 bylo schváleno 
  

 
3. Závěrečný účet za rok 2015 
Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
byly v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu 
závěrečného účtu obce nikdo z občanů ani zastupitelů neuplatnil žádnou připomínku. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2015, a to bez výhrad. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 14/2016 bylo schváleno 
 

 
4. Účetní závěrka za rok 2015  

Zastupitelům obce byly účetní obce předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice 
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje na základě předložených podkladů Účetní závěrku Obce 
Tchořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 15/2016 bylo schváleno 
 
 
5. Dotace 2016 
Starostka seznámila zastupitele s projekty, na které byla schválena dotace v této výši 

 POV Jihočeského kraje v roce 2016 
 Obnova obecního domu ve Tchořovicích 160 000,- Kč 
 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek 32 000,- Kč 
 Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů 58 000,- Kč 

 Dotační program Jihočeského kraje – Drobná sakrální architektura v k. ú. Tchořovice 34 580,- Kč 

 MMR – Rekonstrukce kaple a božích muk Tchořovice 178 140,- Kč 
Bez připomínek 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s přijetím dotací a uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu   
II. pověřuje starostku k provedení dalších kroků při realizaci jednotlivých projektů 

III. souhlasí s provedením rozpočtových opatření tak, aby byl zajištěn vlastní podíl obce na realizaci 
projektů 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 16/2016 bylo schváleno 

 
 
6. Veřejně prospěšné práce 
Starostka informovala zastupitele o žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací (dále jen VPP) k umístění uchazečů o zaměstnání, kterou podala na Úřad práce 
ve Strakonicích. Na základě schválené žádosti byla uzavřena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. STA-VZ-
24/2016 mezi Obcí Tchořovice a Úřadem práce České republiky dále. Na vytvořená dvě pracovní místa (dělník 
na veřejně prospěšné práce) bude poskytnut příspěvek z národního projektu 
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059  Nové pracovní příležitosti – VPP, financovaný z Operačního programu 
Zaměstnanost. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. STA-VZ-
24/2016 mezi Obcí Tchořovice a Úřadem práce České republiky a vytvořením dvou pracovních míst – dělník 
na VPP. 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 17/2016 bylo schváleno 
 

 
7. Věcné břemeno E.ON Distribuce 
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330037408/001 mezi 
Obcí Tchořovice a energetickou společností E.ON distribuce, a.s. v souvislosti s dokončením stavby „Vrbno HB – 
stavební úpravy kabelů NN“. Na základě usnesení zastupitelstva č. 42/2014 ze dne 3. 10. 2014 byla uzavřena 
Smlouva č. 1040004183/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dne 21. 10. 2014 ve stejné věci 
zmíněné výše. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI -
 014330037408/001 mezi Obcí Tchořovice a energetickou společností E.ON distribuce, a.s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400 v souvislosti s dokončením stavby „Vrbno HB – 
stavební úpravy kabelů NN“. 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 18/2016 bylo schváleno 
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8. Veřejné osvětlení 
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se uložení elektrických kabelů NN v majetku společnosti E.ON 
do země od mostu směr Blatná. Zároveň s tím bude nutno uložit do země nadzemní vedení pro veřejného 
osvětlení v obci v majetku obce. Toto se týká rovněž míst, kde je v plánu vybudovat chodník kolem I/20. 
Z tohoto důvodu bude potřeba vypracovat projekt.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s vypracováním projektu na uložení kabelů veřejného osvětlení do země od mostu směr Blatná   
II. souhlasí s provedením rozpočtových opatření tak, aby bylo zajištěno financování zpracování výše 

zmíněného projektu 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 19/2016 bylo schváleno 

 
 

9. Třídění odpadu, komunitní kompostování 
 Třídění odpadu v domácnostech.  
Z důvodu zlepšení třídění odpadu v obci navrhla starostka nakoupit pro občany obce, kteří o to budou mít 
zájem, tašky na třídění odpadu v domácnosti. Občané budou informováni formou letáku, který bude 
distribuován do jednotlivých nemovitostí. Na základě objednávky ze strany občanů bude objednán potřebný 
počet sad tašek a poté distribuován zdarma občanům s trvalým pobytem v obci. 

 Ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce 
Starostka informovala zastupitele, že je dokončována plocha pro ukládání větví, trávy, listí a podobného 
materiálu ze zahrad občanů obce nebo obecních pozemků. Pro tento účel byla vybrána plocha parc. č. 82 
při hlavní komunikaci I/20 směr Blatná v obci označována slovem „skládka“. Při přípravě plochy byl odvezen 
materiál, který byl využit k opravě lesních cest v majetku obce, a dále byla upravena plocha pro ukládání 
trávy, listí a podobného materiálu. Náklady na úpravu tohoto prostranství a lesních cest budou vyšší, než se 
původně předpokládalo. Z tohoto důvodu navrhuje starostka provést rozpočtové opatření a tyto položky 
navýšit.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s objednávkou tašek na tříděný odpad a distribucí těchto tašek zdarma občanům s trvalým 
pobytem v obci Tchořovice, kteří o ně projeví zájem 

II. souhlasí s ukládáním rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce na pozemku parc. č. 82 
dle předloženého návrhu  

III. souhlasí s provedením rozpočtových opatření tak, aby bylo zajištěno financování výše zmíněného 
projektu na zlepšení třídění odpadu v obci a opravy lesních cest dle předloženého návrhu 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 20/2016 bylo schváleno 

 
 

 
10.  Informace, různé 

 

 Ořez stromů na obecních pozemcích pod nadzemním vedením sloužícím k distribuci elektřiny 
(od bytovek směrem k Dolejšímu mlýnu) 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 
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předběžného místního šetření bude  na dotčených pozemcích proveden minimální ořez větví, v případě, 
že by bylo nutno provést pokácení stromu, bude dřevní hmota ponechána na místě. Bez připomínek 

 Polní cesty – po komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Tchořovice byly upraveny pouze některé 
přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům vyznačené v mapě. V současné době vzhledem 
ke změnám vlastníků pozemků se objevil problém s přístupností na některé pozemky, neboť cesty, které 
jsou sice v mapách naplánovány, jsou obhospodařované, a tudíž není možné se na určité pozemky 
dostat.  Z tohoto důvodu navrhla starostka požádat Státní pozemkový úřad o úpravu cest parc. č. 2024, 
2557 2526, 3718 vše v k. ú. Tchořovice. Zároveň navrhla, aby zastupitelstvo schválilo namísto 
travnatého nebo nezpevněného povrchu těchto cest úpravu  
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad týkající se úpravy cest parc. č. 2024, 2557, 2526 a 
3718 v k. ú. Tchořovice   

II. souhlasí se změnou povrchu upravovaných cest na zpevněnou komunikaci (penetračním makadamem - 
penetrace). 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 21/2016 bylo schváleno 

 
 

 Slet ultraligtů sobota 21. 5. 2016 – P. Šeda – zajištění organizace parkování, postavení stanů 

 Opravy lesních cest 

 Neděle 8. 5. 2016 od 16 h oslava Dne matek v místním pohostinství – organizace akce E. Křivancová, 
I. Machovcová 

 Starostka informovala zastupitele o nepovolené akci na ploše letiště v sobotu 2. 4. 2016, kdy na plochu 
v odpoledních hodinách přijelo kolem 700 motorek. K řešení situace byla přivolána policie. Jednání 
s organizátory stále není ukončeno. Stejní organizátoři narušili již na podzim 2015 akci pořádanou 
na letišti Obcí Tchořovice pro děti – Drakiádu.  

 Starostka informovala zastupitele o jednání, které iniciovala z důvodu neustálých problémů týkajících se 
porušování dopravního značení na ploše bývalého letiště. Schůzka se uskutečnila 28. 4. 2016 na MěÚ 
Blatná za přítomnosti starostek obcí Tchořovice a Kadov, zástupce odboru dopravy MěÚ Blatná Ing. 
Valáška, zástupců policie z obvodního oddělení Blatná a dopravní policie Strakonice.  

 Nabídka firmy D.A.S – pojištění právní ochrany obce – nebude přijata 
 

10.  Diskuze 
 
Zasedání bylo ukončeno v 21 : 00 hod. 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina      

 

Jan Křivanec 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


