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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 18. 5. 2018 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  

44. 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 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 ze 43. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 44. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Jan Křivanec. Návrhy na změnu 
programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Rozpočtové opatření 

 Závěrečný účet za rok 2017 

 Účetní závěrka za rok 2017 

 Projekt VO 

 Česká spořitelna – výplata dividend za rok 2017 

 Smlouva o poskytování hostingových služeb 

 Žádost o finanční příspěvek 

 Informace, různé 

 Diskuze    

        

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 44. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 44. zasedání Miroslava Cihlu a Jana Křivance 

 

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

Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2018 (Příloha č. 3). Zároveň informovala 
zastupitele o fakturách přijatých za období od 25. 4. 2018 do 18. 5. 2018. Bez připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 (příloha č. 3). 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 43/2018 bylo schváleno 
  
 

3. Závěrečný účet za rok 2017 
Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
byly v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu 
závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2017 nikdo z občanů ani zastupitelů neuplatnil žádnou připomínku. 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2017, a to bez 
výhrad. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 44/2018 bylo schváleno 
 

 
4.  Účetní závěrka za rok 2017 
Zastupitelům obce byly účetní obce předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice 
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje na základě předložených podkladů Účetní závěrku 
Obce Tchořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno 
 
 
5.  Projekt VO 
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 
nízkého napětí č. 12375608 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., IČ 280854400, jejímž 
předmětem  je připojení veřejného osvětlení v rámci budování veřejného osvětlení v obci. 
Informovala zastupitele, že běží lhůta pro podání nabídek na VZMR „Výstavba VO Tchořovice – jižní část“. 
Lhůta končí v pondělí 28. 5. 2018 ve 12 h. Starostka navrhuje pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovat 
komisi ve složení E. Křivancová, I. Machovcová, Z. Nejedlá. Komise se sejde v pondělí 28. 5. 2018 v 16 h. 
Bez připomínek 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č. 12375608 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 280854400 

II. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu I. 

III. bere na vědomí jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZMR „Výstavba VO 

Tchořovice – jižní část“ 

 

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

Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno 

 
 

6.  Česká spořitelna - výplata dividend za rok 2017 
Starostka informovala zastupitele o výplatě dividend České spořitelny za rok 2017. Na základě žádosti Obce 
Tchořovice budou dividendy vyplaceny bezhotovostním převodem na běžný účet obce vedený u České 
spořitelny od 1. 6. 2018 do 1. 6. 2028. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s odesláním žádosti o výplatu dividend České 
spořitelny a.s. za rok 2017 bezhotovostním převodem na běžný účet obce Tchořovice č. 680318329/0800. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno 
 

 
 
7.  Smlouva o poskytování hostingových služeb 
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INSO1001/1 s firmou 
ALIS, spol. s r. o., IČ 00672416, jejímž předmětem je poskytování výpočetního výkonu, datového prostoru 
a zálohování na servru k programovým modulům, ke kterým máme od firmy ALIS smluvní užívací práva 
(účetnictví, evidence obyvatel). 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INSO1001/1 s firmou ALIS, spol. 

s r. o., se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ 00672416 

II. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu I. 

 

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

Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno 

 
 
 

8.  Žádost o finanční příspěvek 
Starostka informovala zastupitele o došlé  žádosti na podporu Linky bezpečí, z. s., ve výši 2 000,- Kč. Z diskuze 
zastupitelů vyplynulo neposkytnout finanční příspěvek na Linku bezpečí z rozpočtu obce.  
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Na obecní úřad byla rovněž zaslána žádost o finanční příspěvek ze ZUŠ Blatná na podporu akce „ZUŠ Open“. 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s  poskytnutím finančního daru Základní umělecké škole Blatná, se sídlem J. P. Koubka 4, 
388 01 Blatná, IČ 70834792 ve výši 1 000,- Kč. 

II. pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1 (Křivanec), zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 49/2018 bylo schváleno 
 

 
 

9.  Informace, různé 
 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection 
Officer – DPO), ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a to Svazek 
obcí Blatenska s platností od 25. 5. 2018. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 50/2018 bylo schváleno 

 

 SMS info kanál a GDPR – Smlouva o zpracování osobních údajů 
 

Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou KONZULTA Brno, a.s., 
IČ 25548085. Smlouva bude uzavřena z důvodu ochrany osobních údajů, které jsou firmou KONZULTA Brno 
a.s. zpracovávány v rámci služby InfoKanál, kterou obec využívá za účelem podávání informací občanům 
prostřednictvím SMS. 
Zároveň informovala zastupitele, že z důvodu zajištění souladu služby SMS InfoKanál s ochranou osobních 
údajů, bude rozeslána na celou databázi odběratelů ověřovací SMS s požadavkem o udělení souhlasu. 
Odběratelé, kteří na tuto SMS neodpovědí, a tím neudělí souhlas se zasíláním, budou z databáze automaticky 
vyřazeni. Zároveň bude na internetových stránkách obce zveřejněn dokument „Informovaný souhlas“.  
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou KONZULTA Brno, a.s., se sídlem 

Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČ 25548085, DIČ CZ25548085 

II. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu I. 

 

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

Usnesení č. 51/2018 bylo schváleno 

 
 

 Akce JHC rekonstrukce 15 propustků I/20 propustek č. 8 a 9 – vyjádření k sítím, bez připomínek 

 Kanalizační šachta u přejezdu je dokončena kromě zaasfaltování 
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 Rybník Dolejší – v řešení je výška hladiny rybníka, na jejíž změnu byly zaznamenány stížnosti ze strany 
občanů a majitelů nemovitostí. Dnes proběhla schůzka se zástupci majitelů rybníku, za účasti MěÚ 
Blatná - odboru ŽP a starostky obce. Povolená výška hladiny je sporná, neboť není zřejmý způsob 
jejího stanovení a současně panují nejasnosti i co do platného povolení ze strany vodoprávního 
úřadu (MěÚ Blatná). Ze strany obce bude vyhotoven seznam předpokládaně dotčených nemovitostí 
v okolí rybníka, jejichž majitelé budou osloveni s žádostí o vyjádření stanoviska. Následně je počítáno 
s prohlídkou konkrétních míst v blízkosti Dolejšího rybníka  

 Rybník Starý – v letošním roce by mělo být realizováno rozšíření přelivu a navýšena hladina. Projekt 
na celkovou rekonstrukci se připravuje. 

 

10. Diskuze 
Organizace akcí – Slet ultralehkých letadel, zájezd do ZOO Praha  

 
Zasedání bylo ukončeno 20:15 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla   Jan Křivanec     


