Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 8. 7. 2016 od 19:00 hodin.
Přítomní členové ZO: E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, Z. Nejedlá
Nepřítomen: -------Omluveni: M. Bolina, M. Cihla, P. Šeda
Dále přítomni: ---

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
19. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:05 hod starostkou obce
Mgr. Evou Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že jsou přítomni
4 členové 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 18. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 19. zasedání ZO byly navrženy Ivana Machovcová a Zdeňka Nejedlá. Starostka
navrhla zařadit jako bod č. 6 Majetkoprávní dispozice.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozpočtové opatření
Veřejně prospěšné práce
Licence k provozování veřejné linkové dopravy ČSAD STTRANS
Stavba “Tchořovice – spodní část st. úpravy sítě NN“
Majetkoprávní dispozice
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 19. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 19. zasedání Ivanu Machovcovou a Zdeňku Nejedlou
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 27/2016 bylo schváleno
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2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2016. Zároveň informovala zastupitele
o fakturách přijatých za období od 11. 6. 2016 do 8. 7. 2016.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2016 (příloha č. 3)
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 28/2016 bylo schváleno

3. Veřejně prospěšné práce
Starostka navrhla, aby byla prodloužena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (dále jen VPP) o 2 měsíce z důvodu dobrých zkušeností s oběma pracovníky. Oba pracovníci by pokračovali
v pracích při údržbě obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s prodloužením Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP uzavřené mezi Obcí Tchořovice a Úřadem práce ČR o 2 měsíce.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 29/2016 bylo schváleno

4. Licence k provozování veřejné linkové dopravy ČSAD STTRANS
Starostka předložila zastupitelům k projednání žádost z Krajského úřadu Jč kraje – vyjádření k udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku 380800 Předmíř – Lnáře – Blatná – Horažďovice z důvodu
skončení platnosti stávající licence k 11. 12. 2016. Linka je v současnosti provozována. Ze strany občanů nejsou
žádné připomínky k této lince.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s udělením licence k provozování veřejné linkové
dopravy na linku 380800 Předmíř – Lnáře – Blatná – Horažďovice dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 30/2016 bylo schváleno

5. Stavba „ Tchořovice – spodní část st. úpravy sítě NN
Starostka seznámila zastupitele se situací týkající se uložení elektrického vedení společnosti E.ON Distribuce, a.s.
do země v části obce od mostu směrem na Blatnou. Uložení se dotkne také pozemků v majetku obce Tchořovice
a pozemků ŘSD - komunikace I/20. Současně s vypracováním tohoto projektu je připravován projekt na veřejné
osvětlení v této části obce. V současnosti probíhají jednání s ŘSD. Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1040010090/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tchořovice a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, DIČ CZ 280 85 400 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 31/2016 bylo schváleno

6. Majetkoprávní dispozice
Starostka prezentovala nabídku vlastníků pozemku parc. č. 2621 v k. ú. Tchořovice paní Vlastimily Žaludové,
Daniela Žaluda a Romany Burdychové na bezplatném převodu – darování obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
souhlasí s nabytím daru od paní Vlastimily Žaludové, nar. 27. 1. 1948, bytem Tchořovice 21,
388 01Blatná, paní Romany Burdychové, nar. 3. 5. 1970, bytem U letenského sadu 133/7,
170 00 Praha – Holešovice a pana Daniela Žaluda, nar. 6. 9. 1974, bytem Šimáčkova 663/5,
170 00 Praha – Holešovice, a to pozemku parc. č. 2621, když vlastnické právo k tomuto pozemku je
evidováno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 493
pro katastrální území Tchořovice, Obec Tchořovice.
II.
pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy na předmět daru dle odst. I
III.
souhlasí, že náklady spojené s převodem výše zmíněného pozemku budou hrazeny Obcí Tchořovice
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 32/2016 bylo schváleno

7. Informace, různé


Opravy drobné sakrální architektury – starostka informovala zastupitele o probíhajících opravách
křížků, božích muk a kaple. V současnosti je odvezen firmou L.HAINZ hodinový stroj z kaple, tudíž hodiny
na věži nejdou. Opravy křížků, božích muk a vnitřního interiéru kaple provádí Petr Štěpán z Hajan.
Výměnu oplocení kaple provede Milan Hrubý z Blatné.



Rozbory vody z vodovodu – zveřejněny na úřední desce a na www.tchorovice.cz, proveden kontrolní
odběr na mangan – hodnoty v normě



Jednání s ŘSD – starostka informovala zastupitele, že ŘSD nechalo vypracovat dopravně urbanistickou
studii humanizace průjezdních úseků silnic I/20 v Jihočeském kraji, která se týká také naší obce.
Zároveň byla započata jednání týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků mezi ŘSD a obcí.
Zastupitelé budou o probíhajících jednáních průběžně informováni.



Aktualizace geoportálu – starostka informovala zastupitele, že geoportál umístěný na stránkách
www.tchorovice.cz byl doplněn o územní plán naší obce.

8. Diskuze
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Zasedání bylo ukončeno v 20 : 00

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Ivana Machovcová

Zdeňka Nejedlá

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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