Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 14. 10. 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
22. 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 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 21. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 22. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Pavel Šeda. Návrhy na změnu
programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozpočtové opatření
Majetkoprávní dispozice
Inventarizační a likvidační komise
Letiště
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 22. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 22. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2016 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2016 a 9/2016. Zároveň informovala zastupitele
o fakturách přijatých za období od 5. 9. 2016 do 14. 10. 2016.
Bez připomínek
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016 (příloha č. 3)
a 9/2016 (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2016 bylo schváleno

3. Majetkoprávní dispozice
Starostka informovala zastupitele, že nájemce obecního bytu, nebytového prostoru v čp. 96 a přilehlého
pozemku parc. č. 85/2, by chtěl nadále pokračovat v nájmu. Dojde k zveřejnění záměru pronájmu.
Starostka informovala zastupitele, že demontované poškozené oplocení kaple a vrtu na vodu by bylo odvezeno
spolu s železným odpadem. V případě, že o tento odpad bude mít někdo zájem, bude odprodán za cenu 300,- Kč
za oplocení vrtu a 500,- Kč za oplocení kaple.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí
I.
s odprodejem původního oplocení vrtu na parc. č. 2518 v k. ú. Tchořovice za cenu 300,- Kč
II.
s prodejem původního oplocení kaple za cenu 500,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 46/2016 bylo schváleno

4. Inventarizační a likvidační komise
Starostka navrhla inventarizační a likvidační komisi ve složení: předseda
členové

Miroslav Cihla
Zdeňka Nejedlá
Pavel Šeda

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se složením inventarizační a likvidační komise:
předseda
Miroslav Cihla
členové
Pavel Šeda, Zdeňka Nejedlá
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0 zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 47/2016 bylo schváleno

5. Letiště
Starostka seznámila zastupitele s rezervací plochy parc. č. 2161 v k.ú. Tchořovice (bývalé letiště) pro akce na rok
2017
Jan Jakeš, IČ 60833149, Burza Tchořovice - 25. 3., 27. 5., 24. 6., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11.2017
Josef Šiler, IČ: 73415936, Motoškola Sršeň – neděle + individuální termíny
Aeromodel club Blatná , sídlo Podskalská 325, 388 01 Blatná, červen 2016
Tuning Krásno, IĆ 03374394– 16. – 18. 6. 2017
Slet ultralehkých letadel – termín bude upřesněn
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k výše zmíněným akcím.
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6. Informace, různé


SMOOS – vlastní podíl k dotačnímu titulu - Starostka seznámila zastupitele se žádostí Svazku měst
a obcí okresu Strakonice (dále jen SMOOS), se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 69109541
o zaplacení vlastního podílu dotace SMOOS z POV – DT 7/2016. V rámci této dotace pořídila obec 1 ks
balančního prvku SB 008 od firmy LUNA PROGRESS s.r.o. za celkovou cenu 19 535,- Kč. Starostka navrhla
schválit uhrazení vlastního 65 % podílu SMOOS tj. 12 698,- Kč. Zároveň konstatovala, že ZO schválilo
pořízení tohoto herního prvku dne 26. 8. 2016 usnesením č. 38/2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uhrazením 65% podílu k dotaci SMOOS – DT 7/2016
ve výši 12 698,- Kč,- Kč (nákup 1 ks balančního prvku SB 008 od firmy LUNA PROGRESS s.r.o.) a odesláním výše
uvedené částky na účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice, IČ 69109541, č.ú. 154513538/0300
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 48/2016 bylo schváleno


Oprava lesní cesty – Na základě upozornění občanů na poničenou lesní cestu od rybníka Hadí
ke křižovatce se silnicí z Blatné do Vrbna, informovala starostka zastupitele o dezolátním stavu této
komunikace v některých místech a nastínila možnosti opravy této komunikace. Na opravy lesních cest
byl vypsán dotační titul. Zastupitelé byly s podmínkami dotace seznámeni na pracovní schůzce dne
12. 9. 2016. Je potřeba vypracovat projekt, předběžná kalkulace opravy lesní cesty je cca 3 mil. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
s vypracováním projektu na opravu lesní cesty od rybníka Hadí ke křižovatce se silnicí z Blatné
do Vrbna
II.
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu lesní cesty viz bod I.
III.
pověřuje starostku učinit potřebné kroky k podání žádosti o dotaci
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 1 (M. Cihla), zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 49/2016 bylo schváleno


Pořízení traktorového nosiče kontejnerů a kontejnerů - starostka informovala zastupitele o možnosti
požádat o dotaci na nákup traktorového nosiče kontejnerů a 4 ks kontejnerů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze OPŽP na nákup
traktorového nosiče kontejnerů a 4 ks kontejnerů
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 50/2016 bylo schváleno



Podání žádosti na MMR - starostka informovala zastupitele, že podala žádost obce o zkrácení vázací
doby platnosti pro nakládání s byty postavenými s dotací MMR ČR v letech 1997 – 2013 a zároveň
o výmaz zástavního práva
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Volby do krajských zastupitelstev 7. a 8. 10. 2016 – účast cca 40 % voličů, výsledky hlasování na úřední
desce
Drobná sakrální architektura - starostka informovala zastupitele, že byly dokončeny opravy drobné
sakrální architektury. Obec čerpala na tyto opravy dotace z Jihočeského kraje a z Ministerstva
pro místní rozvoj. V současnosti je dotace z Jihočeského kraje již vyúčtována, vyúčtování dotace z MMR
bude probíhat v následujících týdnech.
Ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce - plocha parc. č. 82 při hlavní
komunikaci I/20 směr Blatná v obci označována slovem „skládka“ bude otevřena do 31. 10. 2016. Poté
pouze na základě individuální domluvy.
Polní cesty – starostka informovala zastupitele, že Státní pozemkový úřad sdělil na základě žádosti
podané obcí Tchořovice, že v roce 2017 bude vypracována projektová dokumentace na realizaci polních
cest na parc. č. 2024, 2557 a 2530. O dalších krocích bude obec informována.

8. Diskuze
Rozpočet a akce v roce 2017

Zasedání bylo ukončeno v 21:15 h

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Cihla

Pavel Šeda

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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