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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis ze 48. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 27. 8. 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  

48. 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 47. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední 
desce. Jako ověřovatelé zápisu 48. zasedání ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Zdeňka Nejedlá. Návrhy 
na změnu programu nebyly vzneseny. 
 
Navržený program: 

 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

 Rozpočtové opatření 

 Majetkoprávní dispozice 

 Informace, různé 

 Diskuze    
        

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 48. zasedání dle předloženého návrhu  

II. volí ověřovateli zápisu 48. zasedání Miroslava Cihlu a Zdeňku Nejedlou  

 

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

Usnesení č. 72/2018 bylo schváleno 

 
 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2018 a č. 11/2018 (příloha č. 3, 4) a zároveň 
informovala zastupitele o fakturách přijatých za období od 21. 7. 2018 do 27. 8. 2018. Bez připomínek. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018 a 11/2018 
(příloha č. 3, 4). 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 73/2018 bylo schváleno 
  
 

3.  Majetkoprávní dispozice 
 
Dělení pozemku parc. č. 1518/1 
Starostka předložila zastupitelům návrh na oddělení pozemku 1518/12 o výměře 18 m2 z pozemku parc. č. 
1518/1 v k. ú. Tchořovice ve vlastnictví obce Tchořovice podle geometrického plánu č. 1171-618/2017. Jedná 
se o pozemek, na kterém bude umístěna trafostanice firmy E.ON.  
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s oddělením pozemku parc. č. 1518/12, o výměře 
18 m2, ze stávajícího pozemku parc. č. 1518/1 v k. ú. Tchořovice, dle geometrického plánu č. 1171-618/2017 
ze dne 20. 7. 2018 z důvodu budoucí výstavby trafostanice. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 74 /2018 bylo schváleno 
 
 

Jednání se SŽDC ve věci odkoupení pozemku parc. č. 809 
Starostka informovala zastupitele, že žádost o odkoupení pozemku parc. č. 809 byla podána a SŽDC ji 
zaevidovala pod č.j. S040334/2018-O31 a postoupila k projednání správci majetku. V současnosti se čeká 
na obdržení stanoviska od správce majetku. 

 
Společný projekt SOB „Nákup vybavení pro SOB“ – pivní sety 
Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Smlouvy o výpůjčce movité věci mezi Svazkem obcí 
Blatenska (dále „ SOB“), se sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná, a Obcí Tchořovice, týkající se výpůjčky 5 kusů 
pivních setů pořízených SOB v rámci dotace na dobu určitou do 15. 1. 2022. Poté přejdou pivní sety 
bezúplatně do vlastnictví Obce Tchořovice. Zároveň předložila zastupitelům ke schválení zaplacení vlastního 
podílu Obce Tchořovice ve výši 7 500,- Kč. Celkové náklady projektu v naší obci činí 16 650 Kč, vlastní podíl 
bude poukázán na účet SOB jako mimořádný členský příspěvek. Bez připomínek 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje mimořádný členský příspěvek Svazku obcí Blatenska, se sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 

Blatná, IČ 68538189, ve výši 7 500,- Kč, jako vlastní podíl na společný projekt SOB „Nákup vybavení 
pro SOB“ – pivní sety, 

II. souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce movité věci mezi Svazkem obcí Blatenska (dále „ SOB“), se 
sídlem J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná, a Obcí Tchořovice, týkající se výpůjčky 5 kusů pivních setů 

pořízených v rámci projektu SOB „Nákup vybavení pro SOB“ – pivní sety dle předloženého 
návrhu, 

III. ukládá starostce uzavření smlouvy dle bodu II.  
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 75/2018 bylo schváleno 
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Veřejné osvětlení 

 Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny č. 9551598686 s firmou E.ON Energie. Jedná se o dodávku elektřiny pro nově vybudované 
veřejné osvětlení od mostu směr Blatná. 

 Starostka informovala zastupitele o postupu prací při budování VO. Všechny kabely jsou nyní uloženy 
v zemi. Tento týden budou osazeny zbývající stožáry a následně bude provedeno připojení a osazení 
světel. 

 Starostka seznámila zastupitele s vyjádřením právní poradny SMO ČR na dotaz, který vznesla 
k problematice týkající se vlastnictví a provozování veřejného osvětlení na komunikacích I., II. a III. 
třídy v obci, který dále potvrdil dosavadní stanovisko obce v této věci, tj. že primárně má být 
osvětlení komunikací zajišťováno ze strany jejího vlastníka, resp. provozovatele a nikoliv obecně 
obce. Tento závěr tedy podporuje dosavadní názor ZO o tom, že není relevantní a z pohledu obce 
užitečné a hospodárné převzít do užívání osvětlení plánovaných vjezdových ostrůvků na silnici I/20. 

 Vzhledem k připravovanému projektu firmy E.ON ukládání kabelů do země II. etapa je připravován 
projekt na přípolož VO. Navržen termín pracovní schůzky zastupitelů s projektanty na úterý 
4. 9. 2018 v 18 h. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551598686 mezi firmou 
E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 26078201, DIČ: 
CZ26078201 a Obcí Tchořovice, týkající se dodávky elektřiny pro nově vybudované veřejné osvětlení 
dle předloženého návrhu, 

II. ukládá starostce uzavření smlouvy dle bodu I.  
 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno 
  

Připojení na obecní vodovod 
Paní Jaroslava Marková požádala o připojení nemovitosti čp 67 na obecní vodovod. 
        

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s připojením nemovitosti čp. 67 k obecnímu vodovodu. 

 

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

Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno 

 
 

5.  Informace, různé 
 

 Bezpečnostní opatření silnice I/20 v obci Tchořovice - 23. 8. 2018 doručeno z MěÚ Blatná 
rozhodnutí o umístění stavby  

 MěÚ Blatná - Rozhodnutí povolení uzavírky a objížďky pro konání akce „Podzimní setkání RKHA“ 
v neděli 23. 9. 2018 od 7 do 18 h, veřejná vyhláška stanovení přechodné úprava provozu 
na pozemních komunikacích - zveřejněno 

  

 Dílčí přezkoumání hospodaření obce KÚ Jč kraje za rok 2018 dne 9. 8. 2018 – nebyly zjištěny 
nedostatky 
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 Oprava dopravního značení v obci – starostka informovala, že byla provedena výměna starých 
sloupků dopravních značek, při výměně došlo k problému s vlastníkem části účelové komunikace 
označené UK 18 na parc. č. 125/4 při výjezdu od rybníka Hořejší na komunikaci III/02017 
ze Tchořovic směr k rybníku Nový. Komunikace zde byla vytvořena historicky v jiných místech, což 
bylo zejména z důvodu zachování celistvosti pozemku, tj. jeho neprotínání cestou. Tato situace 
ovšem nebyla (ani nemohla být) řešena majetkoprávně. Poničená dopravní značka zde vyměněna 
nebyla. Vlastník pozemku poukázal na to, že vzhledem k tomu, že se jedná o jeho pozemek, 
komunikaci uzavře. Starostka upozornila na to, že komunikaci uzavřít obecně nelze, a to bez ohledu 
na vlastnické vztahy. V současnosti je cesta průjezdná, o situaci byla informována firma Dvůr Lnáře, 
v případě zahražení cesty bude situace operativně řešena, když obec má v tomto ohledu zájem na 
zachování průchodu přes hráz rybníka Hořejší, pročež poskytne maximální součinnost k přeložení 
komunikace, resp. úpravě přilehlého pozemku 

 Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu – pátek 14. 9. 2018 v době 15 – 18 h 
a sobota 15. září od 8 do 10 h v oploceném areálu směr Blatná 

 Zapůjčování strojů na opravu vozovek pořízených v rámci dotace POV 2018 SMOOS – vypracován 
výpůjční řád a ceník, stroje jsou k dispozici na TS v Blatné 

 Veřejná prostranství – oset trávník u pomníku a proveden postřik proti plevelům, z důvodu sucha 
jsou pravidelně pracovníky obce zavlažovány nově vysazené keře a stromy  

 ČOV u OÚ – při vyvážení byla M. Cihlou zjištěna nefunkčnost některých částí, nutnost zajištění 
odborného servisu. Současně konstatováno zanášení zařízení tuky v důsledku nevhodného nakládání 
s nimi – bude řešeno s nájemníky. 

 Prodej železa – při jarním sběru velkoobjemového odpadu bylo zároveň od občanů vybráno železo, 
jehož odvoz mělo zajistit SDH. Železo nebylo až do července odvezeno, v důsledku čehož bylo již 
značně prorostlé travou. Proto bylo toto železo naloženo pracovníky obce a odvezeno obecním 
traktorem do Blatné. Výtěžek z prodeje činil 4 020,- Kč. Po diskuzi mezi zastupiteli bylo navrženo 
za tyto peníze nakoupit potřebné vybavení pro hasiče. Výběr potřebného vybavení zajistí velitel 
jednotky M. Cihla. 

 Oprava lesních cest - místostarosta obce navrhl z materiálu, který je k dispozici a t. č. uložen 
na pozemku „V Háji“, opravit poškozené lesní cesty, a to v rozsahu, na který bude předmětný 
materiál dostačovat. 
       

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s opravou lesních cest dle předloženého návrhu. 

 

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

Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno 

 
 
 

 Plánované akce 
30. 8. 2018 Setkání s vojáky ze Strakonic 10 – 12 h na ploše bývalého letiště. 
              Vojáci, kteří na základě dohody s naší obcí využijí letištní plochu k nácviku na vojenskou         
 přehlídku k nadcházejícímu stému výročí vzniku republiky, předvedou bojové vozidlo,              
 střelné zbraně a výstroj. 
28. 9. 2018 Pouťové setkání – mše, posezení s kronikářem, hudba p. Koubka, občerstvení  
29. 9. 2018 – filmová pohádka O kouzelném jablku od 16:30 v místním pohostinství 
28. 10. 2018 - položení věnce k pomníku padlých v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky, 
posezení s kronikářem 
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6. Diskuze 
Organizace akcí 28. a 29. 9. 2018 a 28. 10. 2018 
 
 

 
Zasedání bylo ukončeno 20:40 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Cihla     Zdeňka Nejedlá   
  


