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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 10. 6. 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  

18. 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 17. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 18. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Pavel Šeda. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Výplata dividend ČS 

4. Povodňová komise 

5. Povodeň 2016 

6. Nakládání s drobným movitým majetkem 

7. Informace, různé 

8. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 18. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 18. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 22/2016 bylo schváleno 
 
19:20 Příchod J. Křivanec – přítomno 7 zastupitelů 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2016. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 3. 5. 2016 do 10. 6. 2016.  
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016 (příloha č. 3) 
II. souhlasí se zaplacením došlých faktur za období od 3. 5. 2016 do 10. 6. 2016 (úprava rozpočtu dalším 

rozpočtovým opatřením)  
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 23/2016 bylo schváleno 
  
19:50 odchod I. Machovcová – přítomno 6 zastupitelů 
 

3. Výplata dividend ČS 
Starostka informovala zastupitele o výplatě dividend ČS za rok 2015. Na základě žádosti Obce Tchořovice budou 
dividendy vyplaceny bezhotovostním převodem na běžný účet obce vedený u České spořitelny 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s odesláním žádosti o výplatu dividend České spořitelny 
za rok 2015. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 24/2016 bylo schváleno 
 

 
4. Povodňová komise   
Starostka předložila zastupitelům ke schválení aktualizované složení povodňové komise (příloha č. 4). 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje složení povodňové komise dle předloženého návrhu 
(příloha č. 4). 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 25/2016 bylo schváleno 
 
 
5. Povodeň 2016 
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se zničeného můstku pod letištěm na rybníku Starý – 
komunikace byla provizorně opravena firmou Dvůr Lnáře na jejich náklady. Vzhledem k tomu, že jde 
o provizorní opravu, bude komunikace označena dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ z obou stran. 
 Hráz rybníka Starý – zatím nebyly provedeny plánované kontroly výpustě a rozbory hráze. 
Informace o schůzce 9. 6. 2016 – Povodí Vltavy p. Mašek 
 

6. Nakládání s drobným movitým majetkem 
Starostka předložila zastupitelům návrh na odprodej nepotřebného materiálu ve vlastnictví obce (příloha č. 5). 
Seznam věcí bude zveřejněn formou záměru prodeje na úřední desce obce.   
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7.  Informace, různé 

 

 Dar ZŠ a MŠ Bělčice – starostka navrhla poskytnout dar ve výši 1 500,- Kč na činnost Bělčických 
mažoretek, které vystoupily 21. 5. 2016 na Sletu ultralehkých letadel ve Tchořovicích 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 500,- Kč ZŠ a MŠ 
Bělčice se sídlem nám. J. Kučery 69, 387 43 Bělčice, IČ 75000512 na podporu činnosti Bělčických mažoretek. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 26/2016 bylo schváleno 
 

 

 Označení plochy letiště – doplnění dopravního značení plochy letiště (zákaz vjezdu motorových vozidel 
na plochy letiště mimo označenou komunikaci) 
 
 

 Servis úpravny vody – ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2016 – provedena demontáž a vyčištění ventilových rozvodů 
a řídícího ventilu, doplněny filtrační náplně a provedena kontrolní regenerace všech pěti filtračních 
jednotek za celkovou cenu 65 122,- Kč. 
 

 P. Šeda  - informace o organizaci oslav 125. výročí založení SDH Tchořovice 
 

8.  Diskuze 
 
Zasedání bylo ukončeno v 20 : 25  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla      

 

Pavel Šeda 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


