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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 21. 4. 2017 od 19:00 hodin. 
 

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

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

28. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 5 členů ZO, J. 
Křivanec omluvil pozdní příchod, 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 27. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 28. 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. Školský obvod 

4. Lesní cesta Hadí 

5. Směrnice pro zadávání VZMR 

6. Parc. č. 2161 v k. ú. Tchořovice 

7. Informace, různé 

8. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 28. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 28. zasedání Miroslava Cihlu a Pavla Šedu 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 22/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 19. 3. 2017 do 21. 4. 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 23/2017 bylo schváleno 
  
Příchod J. Křivanec 19:20, přítomno 6 zastupitelů 
 

3. Školský obvod 
Starostka informovala zastupitele, že na základě žádosti podané obcí Tchořovice o uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu spádové školy ZŠ T. G. Masaryka Blatná (dále jen „dohoda“) schválilo 
Zastupitelstvo města Blatná dne 29. 3. 2017 uzavření dohody a obci byl zaslán návrh této dohody, se kterým se 
zastupitelé seznámili. Ze strany zastupitelů nikdo nevznesl připomínku nebo námitku proti předloženému 
návrhu dohody. Uzavřením dohody s Městem Blatná splní obec svoji zákonnou povinnost zajistit plnění 
povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí. Není tedy nutné uzavírat dohodu ještě s další 
obcí. Starostka konstatovala, že téměř všechny děti jezdí do školy v Blatné. Rodiče mohou z jakýchkoliv důvodů 
přihlásit své dítě i v jiné základní škole, než se kterou bude mít obec uzavřenu dohodu.  
 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola 
T. G. Masaryka Blatná s Městem Blatná, se sídlem tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, IČO 00250996 
dle předloženého návrhu (Příloha č. 4) 

II. souhlasí s tím, že Dohoda o vytvoření společného školského obvodu nebude uzavřena s obcí Lnáře  
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 24/2017 bylo schváleno 
 

 
4. Lesní cesta Hadí   
Starostka informovala zastupitele, že na podzim 2016 nebyla podána žádost o dotaci na opravu lesní cesty 
na Hadí z důvodu chybějících podkladů (podpisy některých členů rodiny Vaníčků). Žádosti je možné podávat 
v dalším kole do 24. 4. 2017.  V případě, že budou veškeré nutné podklady pro podání žádosti k dispozici, bude 
žádost podána. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty k rybníku Hadí. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 25/2017 bylo schváleno 
 
   

5.  Směrnice pro zadávání VZMR 
Starostka informovala zastupitele, že v roce 2016 vešel v platnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. V tomto zákoně došlo ke změnám, které by se měly promítnout do Směrnice, podle níž obec zadává 
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zakázky malého rozsahu. Na základě toho předložila zastupitelům ke schválení změnu Směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu Obce Tchořovice. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Obce Tchořovice dle předloženého návrhu 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 26/2017 bylo schváleno 
 

 
6.  Parc. č. 2161 v k. ú. Tchořovice 

 Zastupitel Jan Křivanec seznámil zastupitele se žádostí firmy TF Group s.r.o., IČ 46668659 o pronájem 
plochy letiště na akce Racing Days v pěti termínech. Bez připomínek 

 Starostka informovala zastupitele, že byla provedena oprava betonové plochy letiště na třech 
poškozených místech. Oprava plochy byla poměrně náročná. Nejdříve musel být poškozený beton 
vyřezán a vybourán. Následně byl použit podkladní beton, kari síť do betonu, na dvou místech byla 
vrchní vrstva dokončena kvalitním betonem a na jednom místě na základě doporučení odborníka byla 
použita asfaltová vrstva. Všechny spáry byly zality. 

 Starostka informovala zastupitele o vývoji situace týkající se kontroly ČIŽP z důvodu navezení materiálu 
(zeminy z příkopů při opravě silnice) na plochu letiště. Zastupitelé byli s celou situací týkající se 
kontroly ČIŽP dne 18. 4. 2017 informováni na pracovní schůzce zastupitelstva dne 19. 4. 2017. 
Samotný záměr deponie materiálu ze stavby na silnici I/20 byl zastupitelstvem diskutován již v loňském 
roce, přičemž zastupitelstvo se shodlo na tom, že materiál bude obcí dále využit. 
V současnosti se čeká na rozbory zeminy. V případě, že rozbory budou v pořádku, využije obec materiál 
k zabezpečení areálu letiště. ČIŽP požaduje po obci doložení určitých dokladů, které budou ČIŽP 
doručeny v následujících dnech. 

 Starostka informovala zastupitele, že pan Pojer jako zástupce modelářského klubu AMC Blatná požádal 
o možnost využívání plochy letiště k provozování leteckomodelářského sportu. Starostka poukázala 
na skutečnost, že modely na letišti způsobují nepříjemný hluk. Snahou obce je nepovolovat činnosti 
způsobující na letišti nepřiměřený hluk, pokud případná akce není významně kompenzována finančním 
hlediskem. V tomto případě by rušení nebylo časově limitováno ve výjimečných dnech, ale v zásadě by 
docházelo k pravidelně se opakující činnosti. Na druhou stranu starostka upozornila, že obec 
s modelářským klubem z Blatné spolupracuje dlouhodobě při různých akcích. Z diskuze mezi zastupiteli 
vyplynulo, že umožní klubu využít plochy letiště po domluvě jenom v omezených termínech, přičemž 
mezi těmito dny nebudou neděle. Se zástupcem klubu bude starostka v této věci jednat.  

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy s firmou TF Group 
s.r.o., IČ 46668659 na konání akcí Racing Days na ploše parc. č. 2161 v k.ú Tchořovice(bývalé letiště)dle 
předloženého návrhu. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 27/2017 bylo schváleno 
 
 

7.  Informace, různé 
 

 Starostka informovala zastupitele, že 20. 4. 2017 proběhlo školení řidičů pro členy JSDHO, kteří jezdí 
obecním tranzitem  
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 Starostka seznámila zastupitele s problémem při přípravě projektu Správy železniční dopravní cesty 
na doplnění závor na přejezdu P1269 na trati Blatná  - Nepomuk v obci Tchořovice. Projektant 
poukázal na nebezpečné zaústění silnice od Kocelovic na silnici I/20 v místě železničního přejezdu. 
Bude řešeno jednáním na místě samém. Starostka bude o jednání informovat zastupitele. 

 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – bez chyb  

 Česká spořitelna vedení běžného účtu – starostka seznámila zastupitele s nabídkou slevy na poplatcích 
ČS při vedení běžného účtu obce. Starostka do příštího zasedání zjistí, zda se budou v roce 2017 měnit 
poplatky ČS. 

 Letecké snímkování – starostka seznámila zastupitele s možností zhotovení leteckého snímku ve formě 
nástěnného obrazu stejného rozměru jako je letecký snímek visící v zasedací místnosti z doby před 
povodní 2002, zároveň bude možnost objednat rozměry formátu A3 pro občany, kteří by o tento 
snímek projevili zájem. 

 Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu - sobota 22. 4. 2017 od 8 do 10 h 

 Beseda o bezpečnosti vodních děl v okolí Tchořovic – sobota 22. 4. 2017 od 17 h v hospodě 
Na Kopečku se zástupcem společnosti Vodní díla TBD Praha 

 Okresní soutěž dětí v hasičském sportu v sobotu 20. 5. 2017 ve Tchořovicích - starostka navrhla 
připravit pro děti, které se zúčastní soutěže, upomínkové předměty  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí se zhotovením leteckého snímku obce Tchořovice v roce 2017 formátu 150cm x 100 cm  
II. souhlasí s nákupem upomínkových předmětů pro děti, které se zúčastní okresní soutěže v hasičském 

sportu 20. 5. 2017 ve Tchořovicích 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 28/2017 bylo schváleno 

 
 

8.  Diskuze 

Starostka seznámila zastupitele s připravovaným projektem firmy E.ON Distribuce uložení elektrických 
kabelů do země na návsi a na Drahách. O obecního úřadu by měla být vybudována trafostanice. 
Trafostanice bude situována buď na pozemku parc. č. 29/2 nebo 1518/1 v k.ú. Tchořovice ve vlastnictví 
obce. Je potřeba zvážit, kde trafostanici umístit. Firma E.ON chce pozemek pod trafostanicí a těsně 
kolem ní od obce  koupit. Téma bylo předloženo zastupitelům k zamyšlení a bude projednáno 
na některém z dalších zasedání zastupitelstva. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 20:45 h  

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla  

     

Pavel Šeda 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


