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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 23. 11. 2018 od 18:30 hodin. 
 

Přítomní členové ZO: J. Čadek, Ing. E. Kaprová, V. Končelík, Mgr. E. Křivancová, Mgr. J. Křivanec, K.  
Matějková, M. Šimůnek 
Nepřítomen: ---------- 
Omluveni: ----- 
Dále přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 18:30 hod starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou (dále též 
„předsedající“). Starostka obce konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání zastupitelstva obce je 
tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Současně předsedající informovala, že 
pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – příloha 
č. 2) zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím 
elektronické pošty, přičemž pozvánka obsahovala návrh programu.  
 
Dále starostka obce informovala, že v zápisu z 1. zasedání ZO došlo k nejasnosti u jednoho z přijatých 
usneseních co do hlasování jednotlivých členů, což bylo vzápětí napraveno a zápis byl ověřen bez 
námitek.  
 
Jako ověřovatelé zápisu z 2. zasedání ZO byli navrženi Jaroslav Čadek a Ing. Eva Kaprová. Návrhy na 
změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření 

3. Prodloužení chodníku u silnice I/20 ve Tchořovicích II. a III. etapa (výběr zhotovitele) 

4. Majetkoprávní dispozice 

5. Inventarizační a likvidační komise 

6. Povodňová komise 

7. Letiště 

8. Informace, různé 

9. Diskuze    

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 2. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 2. zasedání Jaroslava Čadka a Ing. Evu Kaprovou 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 105/2018 bylo schváleno 
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2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2018, 15/2018 a č. 16/2018 (příloha č. 
3, 4, 5), které byly v zákonných lhůtách zveřejněny na úřední desce. Bez připomínek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2018, 
15/2018 a 16/2018 (příloha č. 3, 4, 5). 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 106/2018 bylo schváleno 
  
 

3. Prodloužení chodníku u silnice I/20 ve Tchořovicích II. a III. etapa (výběr 
zhotovitele) 
Starostka předložila zastupitelům protokol o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení chodníku u silnice I/20 
ve Tchořovicích II. a III. etapa“.  
 
Místostarosta obce informoval, že Obec Tchořovice obdržela celkem 3 nabídky (Hodnotící tabulka - 
příloha č. 4). Komise doporučila zastupitelstvu obce vybrat nabídku firmy Radek Šimsa, Bezdědovice 
120, 388 01 Blatná, IČ 63292394 s nabídkovou cenou bez DPH 675 547,10 Kč, 817 412,- Kč včetně DPH. 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení 
chodníku u silnice I/20 ve Tchořovicích II. a III. etapa“ firmu Radek Šimsa, Bezdědovice 120, 388 
01 Blatná, IČ 63292394 s nabídkovou cenou bez DPH 675 547,10 Kč, 817 412,- Kč včetně DPH. 

II. ukládá starostce uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 107/2018 bylo schváleno 
 

 
4. Majetkoprávní dispozice 
Valník Agrostroj PzS – 40 – záměr prodeje  
Záměr prodeje valníku Agrostroj PzS – 40 byl zveřejněn na úřední i elektronické desce od 8. 11. 2018. 
K záměru bylo možné se vyjádřit nebo podat nabídku do 23. 11. 2018 do 17 h. Byla doručena 
jediná nabídka na koupi od pana Romana Holečka za cenu 11 000,- Kč bez DPH.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. ruší usnesení ZO Tchořovice č. 36/2018 
II. schvaluje prodej valníku Agrostroj PzS – 40 za cenu 11 000,- Kč bez DPH panu Romanu 

Holečkovi, bytem Frymburk 45, 342 01 Sušice 
III. ukládá starostce uzavření kupní smlouvy dle bodu II. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 108/2018 bylo schváleno 
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5. Inventarizační a likvidační komise 
I v letošním roce je nezbytné provést inventarizaci majetku obce, případně následně navrhnout 
vyřazení nepotřebného majetku. V souvislosti s obměnou zastupitelstva navrhla starostka 
inventarizační a likvidační komisi tak, aby se noví členové zastupitelstva mohli seznámit se stavem 
majetku obce, tedy ve složení:  předseda -Vlastimil Končelík, členové Martin Šimůnek a Jaroslav 
Čadek   
   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání určuje složení inventarizační a likvidační komise: 
předseda   Vlastimil Končelík 
členové   Martin Šimůnek, Jaroslav Čadek 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 109/2018 bylo schváleno 
 

 
6. Povodňová komise 
Starostka předložila zastupitelům k projednání nové složení povodňové komise a hlásné služby 
z důvodu aktualizace povodňového plánu v souvislosti se změnou členů zastupitelstva obce po volbách 
do zastupitelstev obcí v říjnu 2018 (příloha č. 6). 
 
Členové zastupitelstva obce se v diskuzi shodli na vhodnosti uveřejnění členů povodňové komise a 
dalších pověřených osob na internetových stránkách obce. Současně bylo navrženo, aby do budoucna 
byl zveřejněn, byť částečně, povodňový plán obce. 
 
   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání určuje složení povodňové komise a zajištění hlásné 
služby dle předloženého návrhu (příloha č. 6). 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Usnesení č. 110/2018 bylo schváleno 
 
 

7. Letiště 
Kanalizace z letiště – na základě zjištěného stavu kanalizace bude řešeno – vyčerpání a vyčištění části 
kanalizace od rybníka Starý směrem k Háji, kanalizační šachty budou zakryty, údržba retenční nádrže 
vyřezáním náletových dřevin -  zodpovídá místostarosta obce. 
 
Žádosti o pronájem plochy v roce 2018 – Burza Tchořovice, modeláři Blatná, paragliding, Motoškola 
Sršeň – bez připomínek 
 
Zastupitel Jan Křivanec seznámil zastupitele se žádostmi o dlouhodobější pronájem letištní plochy - ZF 
Engineering Plzeň s.r.o. (v rozsahu 3 pracovní dny týdně, testování vlastností vozidel), MBtech Bohemia 
s.r.o. (všechny pracovní dny, testování vozidel včetně brzdných systémů) a fyzické osoby se záměrem 
vytvoření školícího areálu pro zvládání krizových situací. Z diskuze zastupitelstva vyplynul další zájem 
na jednání s prvně jmenovaným zájemcem s tím, aby byla před sjednáním dlouhodobého využití 
sjednána přechodná doba cca 3 měsíců, během níž by bylo možné vyhodnotit přínosy či negativa 
vzájemné spolupráce. 
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8. Informace, různé 
 

Určení úkolů a pověření členům ZO 
 starostka obce – pravomoce vymezeny zákonem o obcích (včetně výkonu pravomocí náležející 

radě obce), informování občanů, jednání v pracovněprávních vztazích za Obec, úřední deska, SMS 
info kanál, úklid OÚ; 

 místostarosta - zastupování starostky dle zákona o obcích, komunikace a dopravní značení, sečení 
v obci – údržba techniky, obecní sklad, obecní traktor, zimní údržba, byty v čp. 77 a povodňové 
domky – údržba, kanalizace, ČOV a septik pov. domky; 

 Jaroslav Čadek - hasičská zbrojnice, tranzit – kniha jízd, vlaková zastávka – kontrola pořádku; 

 Eva Kaprová - organizace akcí v obci, péče o seniory, distribuce časopisu Blatensko SOBě 

 Vlastimil Končelík – veřejné osvětlení, obecní vodovod;   

 Jan Křivanec - využití letiště, včetně vedení jednání se zájemci, spolupráce v právních záležitostech 
obce, vč. připomínkování dokumentů sjednávaných či vydávaných obcí, SMS info kanál, webové 
stránky obce;  

 Kamila Matějková - organizace akcí v obci, péče o seniory, kontrola pořádku autobusových 
zastávek + stanoviště kontejnerů 

 
 
Informace starostky novým zastupitelům o probíhajících jednáních a projektech 
 
ÚZSVM – smlouva o bezúplatném převodu pozemků pod chodníky kolem I/20, podáno na KN 
Strakonice, čeká se na vyřízení 
ÚZSVM – souhlasné prohlášení 4 m2 záliv autobusové zastávky – dokončují se jednotlivé právní kroky 
ÚZSVM - pozemek na návsi – dořešit způsob převodu na obec 
ŘSD – bezpečnostní opatření vjezdové ostrůvky, je vydáno územní rozhodnutí, k dalšímu postupu je 
nutné dořešit otázku nasvětlení ostrůvků ve vztahu ŘSD x obec a majetkoprávní vypořádání s majiteli 
dotčených okolních pozemků 
SŽDC x obec – řešení převodu vlastnictví pozemků u obecního skladu, v jednání 
Zabezpečení přejezdu závorami – připravuje SŽDC 
CETIM – věcné břemeno, připravuje se smlouva 
E.ON x obec - kupní smlouva na pozemek pod budoucí trafostanici, v řešení 
Změna č. 1 ÚP Tchořovice – připravuje se 
Projekt II. etapy vybudování VO – připravuje se 
Zatrubnění T7 – vydáno územní rozhodnutí, probíhají další jednání s SPÚ, MěÚ Blatná a projektantem  
SFŽP – dokončení projektu Revitalizace zeleně 
POV Jč kraje – vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2018, podání žádostí o dotaci v roce 2019 
 
Další Informace starostky  

 Proveden servis ve vodárně 

 Pátek 23. 11. 2018 odzkoušen opravený a nainstalovaný rozhlas od mostu směr Blatná  

 Pošta 
o MěÚ Blatná – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 ÚP Hajany 
o  Prevent, Heydukova 349, 386 01 Strakonice – žádost o dotaci na spolufinancování 

protidrogových služeb - starostka konstatovala, že příspěvek je této organizaci 
poskytován z rozpočtu Svazku obcí Blatenska, zastupitelé se v diskuzi shodli na tom, že 
z rozpočtu obce nebude poskytnuta žádná dotace  

o  Informace o soutěži Jihočeši třídí odpady v roce 2018 

 Nutnost označit na komunikaci vyčnívající část kmene uřízlé májky před čp. 11 na vsi – SDH 

 Úklid dětského hřiště u OÚ – Šimůnek, Matějková 
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 Zahájení adventu, ozdobení a rozsvícení vánočního stromku – Končelík 

 Kulturní akce - tvořivá dílna pro děti vánoční – Matějková 

 Roznesení časopisu Blatensko SOBě – Křivancová, Kaprová  

 Beseda s kronikářem 12/2018 - Křivancová 
 
 

10. Diskuze    
Rozpočet 2019 – návrhy 

Starostka informovala zastupitele, že v návrhu rozpočtu na rok 2019 budou kromě zajištění běžného 

chodu a údržby obce, kanalizace či provozu vodovodu, údržby budov ve vlastnictví obce, úpravy kolem 

budovy OÚ, zahrnuty výdaje na projekty, které jsou připraveny a budou v roce 2019 realizovány, 

především dokončení chodníku směr Blatná, pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení, 

zatrubnění kanálu T7 a změna územního plánu. 

Zastupitelé J. Čadek, V. Končelík, K. Matějková a M. Šimůnek přednesli společné návrhy:  

nákup frézy s radlicí nebo univerzálního stroje na úklid sněhu, vybudování dalších pozic pro kontejnery 

na tříděný odpad, II. etapa VO, kašna – rekonstrukce, úprava, likvidace, oprava silnic ke mlýnu 

a na Drahách, dotace na hasičské auto, vybudování fotovoltaických elektráren na obecních budovách 

(OÚ, obchod, restaurace), kolostavy u OÚ a pohostinství, výměna plotu u OÚ, topení v restauraci, 

výměna osvětlení v restauraci, doosadit stromy na cestě do Hajan od mlýna, štěpkovač, regály 

do hasičárny, obnovit a dovybavit uniformami zásahovou jednotku, rychlostní radar, další prvek 

na hřiště (kuželky). 

Zastupitelka E. Kaprová přednesla návrhy: oprava cesty ke mlýnu, umístit lavičky u cesty ke mlýnu, 

zajistit místnost pro mladé hasiče, zájezd do divadla, řešení situace tvrze a jejího okolí s majiteli 

(nevzhledné, nebezpečné), pohostinství – stížnosti na kvalitu piva. 

 

Zasedání bylo ukončeno 21:30 h  

 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Čadek     Ing. Eva Kaprová  
  

 


