Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 2. 10. 2018 od 18:00 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
50. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 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 ze 49. zasedání ZO byl řádně ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední
desce. Jako ověřovatelé zápisu 50. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Zdeňka Nejedlá.
Navržený program:
 Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
 Rozpočtové opatření
 Schválení zprávy o uplatňování ÚP Tchořovice
 Projekt VO
 Informace, různé
 Diskuze

Zastupitel Jan Křivanec navrhl do programu zařadit jako bod č. 5 „Mimořádná splátka půjčky firmě Kvint
Vlachovo Březí“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
Souhlasí se zařazením bodu „Mimořádná splátka půjčky firmě Kvint Vlachovo Březí“ jako bod
č. 5
II.
schvaluje program 50. zasedání dle předloženého návrhu a ve smyslu odst. I
III.
volí ověřovateli zápisu 50. zasedání Jana Křivance a Zdeňku Nejedlou
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno
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2. Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2018 (příloha č. 3) a zároveň informovala
zastupitele o fakturách přijatých za období od 19. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 88/2018 bylo schváleno

3. Schválení zprávy o uplatňování ÚP Tchořovice
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle
§ 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dále podle ustanovení § 55 odst. (1) stavebního
zákona, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (starostka obce Mgr. Eva Křivancová) předkládá
Zastupitelstvu obce Tchořovice ke schválení Zprávu o uplatňování Územního plánu Tchořovice obsahující
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Tchořovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
II.
III.

IV.

V.

Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Tchořovice.
Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu
Zprávy o uplatňování Územního plánu Tchořovice.
Schvaluje v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst. (5) stavebního zákona
v návaznosti na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o uplatňování územního plánu Tchořovice obsahující
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Tchořovice (změna bude pořizována
zkráceným postupem).
Volí starostku obce Tchořovice Mgr. Evu Křivancovou jako určeného zastupitele (dle § 47 odst. 1
stavebního zákona) pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 1 územního plánu
Tchořovice včetně zpracování úplného znění.
Žádá pořizovatele – úřad územního plánování – Městský úřad Blatná o předání pokynu zpracovateli
pro vyhotovení návrhu Změny č. 1 územního plánu Tchořovice dle § 55b stavebního zákona.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 89/2018 bylo schváleno

4. Projekt VO
Starostka předložila zastupitelům návrh, aby projekt na rekonstrukci VO Tchořovice – severní část, která
navazuje na 1. část výstavby veřejného osvětlení v letošním roce a která bude realizována jako přípolož
k uložení elektrických kabelů firmy E.ON do země, zpracovala stejná firma jako projekt 1. části tj. SATHEA
VISION s.r.o., se sídlem Boršov 280/2, Praha 1. Zastupitelé byli s předběžným návrhem projektu seznámeni
na pracovní schůzce. Jejich připomínky budou do projektu zapracovány.

2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí, aby firma SATHEA VISION s.r.o., se sídlem Boršov 280/2, Praha 1
zpracovala projektovou dokumentaci k projektu Rekonstrukce VO Tchořovice – severní
část dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 90/2018 bylo schváleno

5. Mimořádná splátka půjčky firmě Kvint
Mgr. Křivanec předestřel zastupitelstvu obce obsah svého návrhu, který spočívá v uhrazení mimořádné
splátky půjčky firmě Kvint Vlachovo Březí s.r.o. ve výši odpovídající 80 % volných finančních prostředků obce
za účelem snížení její celkové zadluženosti. Skutečnou výši splátky projedná starostka s účetní obce tak, že
bude přihlédnuto k potřebným prostředkům na financování v současnosti probíhajících projektů, jakož též
bezprostředně plánovaných akcí. Současně však může být zohledněna výše finančních prostředků, které
odpovídají plánovaným příjmům v letošním roce. Na splátku budou využity prostředky z finanční rezervy
obce, řešeno bude rozpočtovým opatřením. V diskuzi se zastupitelé shodli, že výše 80% je odpovídající
a nebude mít zásadní dopad na chod obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. Souhlasí s mimořádnou splátkou půjčky ze dne 4. 6. 2004 firmě Kvint Vlachovo Březí s.r.o., se sídlem
Konopiště 45,384 22 Vlachovo Březí, IČ 60647621.
II. Ukládá starostce obce zajistit výpočet konkrétní výše této mimořádné splátky dle předloženého
návrhu
III. Ukládá starostce obce provést rozpočtové opatření ve smyslu odst. I a II
IV. Ukládá starostce obce uhradit mimořádnou splátku půjčky dle odst. I, vypočtenou dle odst. II a
rozpočtově zohledněnou dle odst. III.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 91/2018 bylo schváleno

6. Informace, různé



Valník – dosud nebyl uskutečněn prodej valníku, neboť zájemce neuzavřel kupní smlouvu. Valník
bude znovu nabídnut k prodeji zveřejněním.
Starostka informovala zastupitele, že připravila výzvu k podání cenových nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „ Prodloužení chodníku u silnice I/20 ve Tchořovicích II.
a III. etapa“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
bere na vědomí výzvu k podání cenových nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „ Prodloužení chodníku u silnice I/20 ve Tchořovicích II. a III. etapa“
II.
souhlasí, aby výzva k podání cenové nabídky byla zaslána 4 firmám z blízkého okolí
bez uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 92/2018 bylo schváleno
3






Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018 – starostka informovala zastupitele o zániku jejich
mandátu 5. 10. 2018, jedná se o poslední zasedání v tomto volebním období. Zároveň poděkovala
zastupitelům za jejich práci pro obec ve volebním období 2014 – 2018. Starostka a místostarosta
budou po volbách vykonávat své pravomoci až do zvolení nového starosty, resp. místostarosty.
Dle zákonných lhůt dojde ke svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2018 – 2022.
Technické služby Blatná – info o odvozu tříděného odpadu - zaveden nový poplatek u komodity plast
ve výši 2.500,- Kč/t s platností od 1. 9. 2018
Plánované akce
28. 10. 2018 Oslavy 100 let vzniku republiky - v 15 h průvod od kaple sv. Václava k pomníku,
položení věnce k pomníku padlých, zajištěna hudba p. Koubka, od 16 h beseda s kronikářem obce
v místním pohostinství, občerstvení
13. 10. 2018 Drakiáda na letišti - od 15 h, organizace Machovcová, Nejedlá
17. 11. 2018 Lampionový průvod - v 17 h od vlakové zastávky, organizace Machovcová

6. Diskuze
Organizace akcí
Zasedání bylo ukončeno 19:30 h

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jan Křivanec

Zdeňka Nejedlá
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