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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 29. 6. 2017 od 20:30 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

31. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 20:30 starostkou obce Mgr. Evou 
Křivancovou (dále „starostka“ nebo „předsedající“). Starostka konstatovala, že je přítomno 5 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 30. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 31. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Ivana Machovcová. Návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Rekonstrukce propustku Tchořovice – výběr dodavatele  

4. Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice – dotace SFŽP 

5. Smlouva o výpůjčce kontejneru - ukončení 

6. Informace, různé 

7. Diskuze 

               

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 31. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 31. zasedání Michaela Bolinu a Ivanu Machovcovou 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 45/2017 bylo schváleno 

 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2017. Zároveň informovala zastupitele 
o fakturách přijatých za období od 10. 6. 2017 do 29. 6. 2017. Bez připomínek 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 46/2017 bylo schváleno 
  
 

3. Rekonstrukce propustku Tchořovice – výběr zhotovitele 
Starostka předložila zastupitelům protokol o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce propustku Tchořovice“. Obec 
Tchořovice obdržela celkem 5 nabídek (Hodnotící tabulka - příloha č. 4). Komise doporučila zastupitelstvu 
obce vybrat nabídku firmy ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ 260180055 s nabídkovou 
cenou bez DPH 1 419 999,11 Kč, 1 718 198,92 Kč včetně DPH. 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce propustku 
Tchořovice“ firmu ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ 260180055 s nabídkovou 
cenou bez DPH 1 419 999,11 Kč, 1 718 198,92 Kč včetně DPH. 

II. pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 47/2017 bylo schváleno 
 

 
4. Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice – dotace SFŽP   
Starostka seznámila zastupitele s Rozhodnutím č. 01711732 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ve výši 545 041 Kč tj. 80% z celkových nákladů projektu 
Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice v rámci výzvy 10/2016 v rámci Národního programu 
životního prostředí. Zároveň informovala zastupitele, že osloví firmu, která obci pomůže se zadávacím řízením 
a administrací projektu.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR na projekt Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice v rámci výzvy č. 10/2016 v rámci 
Národního programu životního prostředí ve výši 545 041 Kč. 
  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 48/2017 bylo schváleno 
 

5.  Smlouva o výpůjčce kontejneru - ukončení 
Vzhledem k doplnění nového většího kontejneru na papír v naší obci v rámci projektu SOB, bude 
ukončena smlouva o výpůjčce s firmou EKO - KOM ze dne 30. 4. 2013 na menší kontejner na papír (zvon 
s malým vhozovým otvorem). Zastupitelé s touto variantou byli seznámeni při objednávce nových 
kontejnerů na tříděný odpad. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s ukončením Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Tchořovice a firmou   
EKO- KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701 uzavřenou dne 30. 4. 2013 na 1 
kus kontejneru na papír. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 49/2017 bylo schváleno 
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6.  Informace, různé 
 

 Kontrola ČIŽP - starostka seznámila zastupitele s Protokolem o kontrole ČIŽP doručeném dne 22. 6. 
2017. Sepsaný protokol je výsledkem kontroly ČIŽP provedené v souvislosti s šetřením podaného 
podnětu.  
Závěr: „Ze strany Obce Tchořovice nebylo zjištěno porušení zákona o odpadech při předmětném 
využití materiálu z čištění a obnovy silničních příkopů ke stavbě valu na části pozemku parc. č.  2161 
v k. ú. Tchořovice. Ve vztahu k Obci Tchořovice byl proto podnět shledán neoprávněným.“ 
 

 Společný školský obvod MŠ – starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh Dohody 
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřská škola Blatná, Vrchlického se sídlem 
Vrchlického 726, 388 01 Blatná (Dohoda návrh – příloha č. 5). Upozornila zastupitele mimo jiné 
na body týkající se placení ročního příspěvku za umístění dítěte v MŠ Blatná ve výši 1 200,- Kč za každé 
dítě, uzavření dohody na dobu neurčitou od 1. 9. 2017, povinnosti OÚ sdělovat MŠ seznam dětí 
před termínem zápisu a možnosti písemné výpovědi obou smluvních stran bez uvedení důvodu. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy Mateřská škola Blatná, Vrchlického se sídlem Vrchlického 726, 388 01 Blatná 
dle předloženého návrhu. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 50/2017 bylo schváleno 
 

 Návrh změny č. 2 územního plánu obce Lnáře – starostka seznámila zastupitele s návrhem změny – 
bez připomínek 
 

 Doplnění závor na přejezdu - starostka informovala zastupitele o místním šetření se zástupci Drážního 
úřadu, SŽDC, obce Tchořovice (starostka), ŘSD, Policie ČR a projektanta týkající se akce „Doplnění 
závor na přejezdu P1269 na trati Blatná – Nepomuk“ v pátek 23. 6. 2017. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti přejezdu projektanti navrhovali uzavření výjezdu z Kocelovické cesty na komunikaci I/20, 
na tomto uzavření trval i zástupce Policie ČR, který zdůrazňoval, že uzavření výjezdu z Kocelovické 
cesty je v zájmu zajištění bezpečnosti občanů obce. Starostka prezentovala názor Zastupitelstva obce 
Tchořovice, které nesouhlasí s touto variantou zrušení výjezdu ani s jakýmkoliv jeho omezením. 
Rovněž bylo zdůrazněno, že Obec nepřistoupí na řešení, které by znamenalo pro obec finanční 
náklady, např. v důsledku budování náhradního výjezdu. Výsledkem jednání bylo, že výjezd uzavřen 
nebude. Doplněny budou jenom závory, dopravní značení, opraven přejezd a upraven stávající 
chodník. 

 TS města Blatné – nabídka na odkup výkopové překátrované zeminy na úpravy terénu cena 160 Kč/t 
 

 Valná hromada SOB 14. 6. 2017 – Svazku byla přiznána dotace na nákup kompostérů, bude 
provedeno výběrové řízení, uzavřena smlouva s firmou a poté budou kompostéry dodány 
do jednotlivých obcí občanům 
 

 Valná hromada SMOOS – informace o přípravě stavby dopravního terminálu ve Strakonicích,  
 dotace POV 2017  - podíl obce 65 % při nákupu pártystanu o rozměrech 3 x 3 m 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s uhrazením 65 % podílu při nákupu pártystanu v rámci 
dotace poskytnuté SMOOS Jihočeským krajem v rámci POV 2017. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0 zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 51/2017 bylo schváleno 
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 Starostka informovala zastupitele o situaci týkající se obecního bytu č. 8 ve Tchořovicích čp. 77 
a garáže č. 1 u OÚ, jejichž nájemce zemřel. V následující době bude starostka řešit vyklizení bytu 
a garáže, vymalování bytu a potřebné revize, přepis energií (elektřina, plyn) na Obec Tchořovice. Vše 
je závislé na průběhu dědického řízení. Teprve poté bude možno byt opět pronajmout. Starostka 
zároveň informovala, že po zemřelém nájemci zůstal pes, o kterého neprojevili příbuzní zájem. O psa 
se prozatím starají nájemci ostatních obecních bytů v čp. 77. Bude potřeba najít pro psa nového 
majitele. 
 

 Odečty elektroměrů a plynoměrů v obci proběhnou ve středu 5. 7. a ve čtvrtek 6. 7. 2017 – občané 
informováni SMS, hlášením a vyvěšením informace na úředních deskách 
 

 Starostka informovala o ukončení opravy komunikace I/20 – kolaudace stavby „I/20 Tchořovice – 
Blatná“ proběhla 27. 6. 2017. Bez připomínek 
 

 Žádosti o připojení na obecní vodovod - Miroslav Cihla čp. 115, Iveta Balková čp. 68. Vzhledem k tomu, 
že v obou případech je přípojka připravena (odbočení z vodovodního řadu, bude řešeno napojení 
do nemovitosti a osazen vodoměr. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s připojením nemovitostí čp. 68 a 115 k obecnímu vodovodu.  
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0 zdrželi se hlasování 1 (Křivanec) 
Usnesení č. 52/2017 bylo schváleno 
 
 
 

7.  Diskuze 

 
 
Zasedání bylo ukončeno 21:15 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina  

     

Ivana Machovcová 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.       


