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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 5. 5. 2017 od 19:00 hodin. 
 

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

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

29. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 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 28. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 29. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Ivana Machovcová. Návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. OZV 

4. Umístění trafostanice 

5. Česká spořitelna – vedení platebního styku 

6. Informace, různé 

7. Diskuze    

                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 29. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 29. zasedání Jana Křivance a Ivanu Machovcovou 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 29/2017 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 22. 4. 2017 do 5. 5. 2017. Bez připomínek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 30/2017 bylo schváleno 
  
 

3. OZV 
Starostka předložila zastupitelům k posouzení 

 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice,  o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Tchořovice 

 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice, kterou se stanoví systém komunitního kompostování 
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce   

 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku  obce Tchořovice č. 1/2017, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tchořovice 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 31/2017 bylo schváleno 
 
 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice č. 2/2017, 
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce   
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 32/2017 bylo schváleno 
 

 
4. Umístění trafostanice   
V souvislosti s připravovaným projektem firmy  E.ON Distribuce uložení elektrických kabelů do země na návsi 
a Na Drahách se zastupitelé předběžně shodli na vhodnějším umístění plánované trafostanice na pozemku 
parc. č. 1518/1 v k.ú. Tchořovice ve vlastnictví obce, který sousedí s železniční tratí. Jako nevhodné umístění 
bylo shledáno stávající umístění v zahradě u obecního úřadu, a to především z důvodu nezbytnosti odprodeje 
části pozemku pod touto stavbou. Po přípravě všech podkladových materiálů bude tato věc v zastupitelstvu 
projednána.  
   

5.  Česká spořitelna – vedení platebního styku 
Starostka informovala zastupitele, že se v roce 2017 nebudou měnit poplatky za transakce na běžném účtu 
Obce Tchořovice vedeného u České spořitelny. Z tohoto důvodu navrhla zastupitelům přijmout nabídku České 
spořitelny platit služby, které obec nejvíce využívá, se slevou ve výši 30%. Tyto služby by obec platila paušálně 
5 400,- Kč ročně. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s přijetím nabídky České spořitelny na vedení platebního styku za cenu 5 400,- Kč ročně 
II. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb dle bodu I. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 33/2017 bylo schváleno 
 

 
6.  Informace, různé 
 

 Starostka seznámila zastupitele s došlými žádostmi o finanční příspěvek  
1) ZUŠ Blatná na podporu akce „ZUŠ Open“ dne 30. 5. 2017 v Blatné   
2) Linka bezpečí, z. s. na provoz linky v roce 2017 

Zastupitelé se shodli, že finanční příspěvek v obou případech poskytnut nebude.  

 Starostka informovala zastupitele o ústním jednání týkající se akce „Doplnění závor na přejezdu P1269 
na trati Blatná – Nepomuk“ ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 9 hodin a vyzvala zastupitele k účasti na této 
prohlídce dle jejich časových možností. 

 Starostka informovala zastupitele o upozornění firmy J + J Facility na ořez stromů pod elektrickým 
vedením v průběhu následujících 14 dnů. 
 

8.  Diskuze 
Organizace Sletu ultralehkých letadel 6. 5. 2017 

 
Zasedání bylo ukončeno v 20:00 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jan Křivanec  

     

Ivana Machovcová 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


