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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 30. 1. 2020 od 19 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19:05 hod starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou (dále též 
„předsedající“). Starostka obce konstatovala, že je přítomno 6 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.  
Připomínky k zápisu č. 14: 
K. Matějková vznesla požadavek, aby bylo v zápise uvedeno, že je zasedání  ZO nahráváno. 
Jako ověřovatelé zápisu 15. zasedání ZO byli navrženi Kamila Matějková a Martin Šimůnek. Další 
návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Žádost Spolku Lungta 
3. Dary 2020 
4. Zastupitelé – uzavření DPP, odměny 
5. Budova čp. 102  
6. Informace, různé 
7. Diskuze    

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 15. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 15. zasedání Kamilu Matějkovou a Martina Šimůnka 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno 
 
 
 

2. Žádost Spolku Lungta 
 
Spolek Lungta, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 podal žádost o projednání připojení se k akci 
Vlajka pro Tibet 2020, a to vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. letošního roku na budově úřadu. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s připojením se k akci Vlajka pro Tibet 2020 
vyvěšením vlajky na budově OÚ 

 
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se hlasování 1 (V. Končelík) 
Usnesení nebylo přijato 
 

 
3. Dary 2020  
V rámci rozpočtu na rok 2020 předložila starostka návrh na  

 schválení dárkových poukázek ve výši 500,- Kč a květiny v hodnotě cca 200 Kč pro seniory 
s trvalým pobytem v obci Tchořovice v roce 2020 při životním jubileu 70; 75; 80 let a poté 
každý rok. Vzhledem ke spokojenosti občanů budou poukázky i nadále uplatňovány v COOP 
SUPERMARKETU Blatná, tř. J. P. Koubka (Labuť). 

 schválení vánočního finančního daru v roce 2020 ve výši 500,- Kč pro všechny seniory od 70 
let s TP v obci Tchořovice v prosinci 2020.  
Bez připomínek 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje pro občany s trvalým pobytem v obci 
Tchořovice v roce 2020  

I. dárkové poukázky ve výši 500,- Kč a květiny v hodnotě cca 200,- Kč při životním jubileu 70; 
75; 80 let a dále každý rok 

II. finanční dar pro seniory od 70 let ve výši 500,- Kč v prosinci 2020 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno 
 
 
Starostka dále předložila zastupitelům k posouzení návrh na poskytnutí finančních darů na podporu 
činnosti  s přihlédnutím ke schválenému rozpočtu na rok 2020. 

 ZO 18/02 ČSOP MAKOV, se sídlem Nová Ves 10, 397 01 Čížová, IČ 70952302 - dar ve výši 
2 000,- Kč převodem na účet č. 643001349/0800 na zajištění provozu Záchranné stanice 
živočichů Makov. Tato organizace zajišťuje v naší oblasti kompletní služby spojené s péčí 
o volně žijící živočichy v nouzi – odchyt a následnou péči, včetně zajištění veterinární služby 
až po vypuštění do volné přírody, případně umístění v záchranné stanici. 

 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, 
Blatná, IČ 75018799 – dar ve výši 2 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností svazu 
převodem na účet č. 680612309/0800 

 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, 
IČ 65017285 finanční dar ve výši 5 000,- Kč na podporu činnosti převodem na účet 
č. 223860024/0300. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. souhlasí s  poskytnutím finančního daru  

 ZO 18/02 ČSOP MAKOV, se sídlem Nová Ves 10, 397 01 Čížová, IČO 70952302, ve výši 
2 000,- Kč převodem na účet 643001349/0800 na zajištění provozu Záchranné stanice 
živočichů Makov. 

 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, se sídlem Nádražní 661, 
Blatná, IČO 75018799 ve výši 2 000,- Kč převodem na účet č. 680612309/0800 na úhradu 
nákladů spojených s činností svazu  

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tchořovice, se sídlem Tchořovice 77, 388 01 Blatná, 
IČ 65017285, ve výši 5.000,- Kč převodem na účet č. 223860024/0300 na podporu 
činnosti 

II. ukládá starostce uzavření darovacích smluv dle bodu I. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno 
 
 

4. Zastupitelé – uzavření DPP, odměny  
 
Uzavření pracovněprávního vztahu se zastupitelem obce 
Starostka předložila ZO návrh uzavřít pracovněprávní vztah se členy zastupitelstva obce, kteří jsou 
členy jednotky JSDHO Tchořovice. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice vyslovuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu  - dohody o provedení práce mezi Obcí 
Tchořovice a členem zastupitelstva obce Martinem Šimůnkem a Jaroslavem Čadkem.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno 
 
 
Odměny zastupitelů 2020 
Starostka informovala, že v prosinci 2019 schválila vláda novelu nařízení č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2020. 
Odměny neuvolněných členů ZO Tchořovice byly stanoveny na ustavujícím zasedání ZO v listopadu 
2018, kdy vzhledem k rozpočtu byla zachována výše odměn platná od začátku roku 2018. Starostka 
přednesla zastupitelům nový návrh odměn pro neuvolněné zastupitele. Podle nového návrhu by 
místostarostovi zůstala stejná odměna jako dosud, došlo by k navýšení odměny pro zastupitele 
bez funkce, dále navrhla snížení odměny členům a předsedům finančního a kontrolního výboru, 
vzhledem k četnosti schůzek výborů v roce 2019 a neplnění povinností předsedů výborů 
(nepředložení zápisu z jednání výborů k projednání na zasedání ZO), zároveň bylo v návrhu 
zohledněno, zda je zastupitel členem jednoho nebo dvou výborů.  Starostka vyzvala zastupitele, aby 
se k návrhu vyjádřili.  
Zastupitel J. Křivanec navrhl, aby odměnu ve stejné výši jako dosud, dostával pouze místostarosta 
a ostatní neuvolnění zastupitelé nepobírali žádnou odměnu, neboť má za to, že všichni dotčení 
považují své působení v zastupitelstvu za službu a nikoliv zdroj příjmů. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání  

I. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon 
funkce 

1. místostarosty 5000,- Kč za měsíc 
2. ostatní neuvolnění zastupitelé bez odměny 

II. odměna dle bodu I. bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována od 1. 2. 2020 
 
Výsledek hlasování: pro 2 (Křivanec, Matějková), proti 4, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení nebylo přijato 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání  

I. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon 
funkce 

1. místostarosty 5000,- Kč za měsíc 
2. člena ZO bez další funkce 600, - Kč za měsíc 
3. člena ZO, který je členem jednoho výboru 750,- Kč za měsíc 
4. člena ZO, který je členem dvou výborů 880,- Kč za měsíc 
5. člen ZO, který je předsedou výboru 880,- Kč za měsíc 

II. odměna podle bodu I. bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována od 1. 2. 2020 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1 (Matějková), zdrželi se hlasování 1(Křivanec) 
Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno 
 
 

5. Budova čp. 102 
 
Starostka informovala zastupitele, že  t. č. není žádný zájemce o pronájem pohostinství a bytu. 
SDH Tchořovice projevil zájem o pronájem pohostinství – přízemí a sklepních prostor bez bytu, kde by 
chtěli zřídit klub a organizovat akce. Otevírací dobu navrhují ve středu 17 – 22, v pátek a sobotu 
od 17 do 24 h. Žádost nebyla správně formulována, přítomní zastupitelé, kteří jsou členy výboru SDH, 
upřesnili ústně záměr SDH takto: 

 V. Končelík – v případě, že bude zájemce o pronájem celé budovy, byla by smlouva 
s SDH ukončena, výpovědní doba alespoň 14 dní z důvodu času na vyklizení. 

 M. Šimůnek návrh, aby otop, el. energii a  vodu by hradila obec. 
 

Starostka upozornila na přijaté usnesení, které se týkalo podmínek pronájmu celé budovy – nájemce 
platí veškeré náklady na vodu, energii a otop; o provoz se budou starat členové SDH, souhlasí 
s nájmem 1 Kč 
J. Křivanec – dotaz na členy SDH, jak naloží se ziskem z provozu. 
Jar. Čadek – klub nemůže mít zisk, peníze budou využity na nákup materiálu, organizaci akcí apod., 
pronájem od 1. 2. 2020, návštěvníci obdrží klubovou kartu 
V. Končelík – umožněn bude přístup všem, kteří budou souhlasit s členstvím v klubu SDH Tchořovice 
V pohostinství se nadále nebude kouřit. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce po projednání  

I. bere na vědomí, že v současnosti není zájemce o pronájem celé budovy pohostinství čp. 102 
(pohostinství společně s bytem) 

II. souhlasí s tím, že od 1. 2. 2020 se pohostinství pronajme SH ČMS – SDH Tchořovice, se sídlem 
Tchořovice 77, 388 01 Blatná, IČ 65017285, za účelem provozování pohostinské činnosti 
prostřednictvím zřízeného klubu, a to do doby, než bude jiný zájemce o pronájem celé 
budovy za těchto podmínek: 

1) náklady na otop, elektrickou energii a vodu půjdou k tíži Obce Tchořovice 
2) nájemné bude činit 1 Kč za měsíc 
3) nájemce si vytápění zajistí sám 

 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 1 (Křivancová) 
Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno 
 

 
7. Informace, různé  
Informace starostky  

 Výlet do Aquaparku Praha 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s úhradou autobusové dopravy 
ze Tchořovic do Prahy na zájezd do aquaparku v Praze v únoru 2020 občanům s trvalým 
pobytem v obci Tchořovice. 

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

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno 
 

 Tříkrálová sbírka 5. 1. 2020 – v naší obci 2 skupiny koledníků, vybráno 10.209 Kč, starostka 
poděkovala koledníkům, jejich dospělému doprovodu (p. Bolinová a p. Čadková) za organizaci 
sbírky v naší obci i všem, kteří přispěli 

 Diakonie Broumov – sbírka se uskuteční poslední týden v únoru, za organizaci a informování 
obyvatel zodpovídá starostka 

 TS Blatná – od r. 2020 bude obec platit recyklační poplatek za odvezený papír ve výši 1,10 Kč 
bez DPH za 1 kg  

 Sběr jedlých olejů a tuků – nádoby umístěna nyní v lednu na stanovišti u kontejnerů 
na tříděný odpad na návsi 

 VO sever   
 27. 1. 2020 zahájeny práce na II. etapě, byly postaveny chybějící sloupy VO kromě 

jednoho, který nemohl být postaven, neboť na jeho místě stál kontejner se sutí 
 Z důvodu výměny původního jističe 3 x 50 A za jistič 3 x 25 A veřejného osvětlení 

v severní části obce bude uzavřena nová smlouva o připojení k distribuční soustavě 
s E. ON Distribuce 

 Ulomený sloup VO na Drahách – dopravní nehoda, v řešení 

 Měření osvětlenosti komunikací  
chodník směr Blatná – dostačující osvětlení 
od bytovek směrem k Dolejšímu mlýnu – komunikace je pod světlem přesvícena, mezi světly 
není osvícena vůbec, problém bude potřeba v budoucnu řešit 
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 Poškozený chodník u I/20 – starostka informovala zastupitele, že na základě znaleckého 
posudku je výše škody 20.354 Kč (projednáváno na minulém zasedání ZO). 
Vzhledem k připomínkám ………………………….. na zasedání ZO týkající se jednání mezi jeho 
rodinou a obcí zastoupenou starostkou a místostarostou, přiblížila starostka průběh situace 
tak, že po uřezání 4 obrubníků oddělující nově budovaný chodník směrem na Blatnou 
od silnice I/20 byla rodina …………… starostkou kontaktována telefonicky (2 telefonáty, 3 
osoby, z toho pouze 1 úspěšně) vzhledem k tomu, že byl poškozen majetek obce. Z obsahu 
tohoto telefonátu bylo zřejmé, že jsou si vědomi poškození, ale situaci nechtějí s obcí řešit. 
Poté zjišťovala starostka přibližnou výši škody, která vznikla a jejíž výši stavební technik 
odhadl na cca 20tis. korun. Vzhledem k těmto skutečnostem a přihlédnutím k výši škody 
muselo být poškození majetku obce nahlášeno Policii ČR, a to tím spíše, že v důsledku 
poškození stavby nebude možno tuto zkolaudovat, s čímž budou souviset další 
administrativní úkony, včetně nutnosti prodloužení výpůjčky pozemků od ŘSD. Následně 
Policie ČR přijela zadokumentovat vzniklou škodu a k jejich dotazu na odhad škody uvedla 
starostka částku předběžně sdělenou odborně kvalifikovanou osobou. Při šetření policie na 
místě samém se z vlastní vůle dostavili 3 zástupci rodiny ………………., kteří policii sdělili, že 
obrubníky uřezali. Teprve poté (tento den v pozdějších odpoledních hodinách) se na OÚ 
dostavili …………………………………………, kteří odůvodňovali uřezání obrubníků tím, že nemohli 
zajíždět na svou nemovitost. Schůzce byla přítomna starostka a místostarosta. Věc byla 
následně policií předána MěÚ Blatná, na jejichž výzvu poskytla starostka úřadu nyní 
vypracovaný znalecký posudek.  
………………. vyzval starostku, aby si ho škrtla jako člena JSDHO Tchořovice. 
 

 Pozvánky na akce SDH Tchořovice – starostka upozornila přítomné členy SDH, že již před 
rokem žádala o včasné předávání pozvánek na akce, které organizují, aby mohlo dojít k jejich 
zveřejnění pro občany. Situace se nezlepšila. Na základě dotazů občanů vznesla dotaz, proč 
nebyly zveřejněny pozvánky na akce SDH jako je krmení zvířátek 24. 12. 2019 a novoroční 
pochod, které jsou zpětně prezentovány jako akce SDH i v časopisu Blatensko SOBě (leden 
2020). Vyzvala přítomné členy SDH k vysvětlení situace. Mezi přítomnými členy SDH došlo 
následně k diskuzi, že to nejsou akce SDH , ale soukromé akce.  
Starostka vyzvala přítomné členy SDH, aby pozvánky na jejich akce dodávali včas z důvodu 
jejich zveřejnění  a domluvili se, která akce je akcí SDH, a která pouze soukromou akcí, a takto 
to také prezentovali v tisku. 
 

 Letiště – výsadba stromů zjištění možnosti dotace - zodpovídá Křivancová 
 

 Oprava letiště 2020, příprava podkladů k opravě komunikací – zodpovídá Šimůnek  
 

 Státní smutek 3. 2. 2020 k úmrtí předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery – vyvěšení praporu 
– zodpovídá M. Šimůnek, Jar. Čadek 
 

 Plánované akce   
22. 2. 2020 Cestovatelská přednáška Z Čech až na konec světa – F. Šesták, organizace 
Křivancová 
 

 
Různé 
 
Místostarosta  - informace  

 vyměněna baterie v tranzitu 

 dotace zásahové vozidlo, vybavení vozidla 
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 zvolen nový starosta SDH Tchořovice František Tetauer 

 dříví – pod Dolejším mlýnem jsou smrky napadené kůrovcem, navrhl jejich pokácení členy 
SDH a využití dřeva na hasičský bál a částečně na topení v pohostinství – za organizaci 
zodpovídá M. Šimůnek a Jar. Čadek 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s pokácením smrků napadených 
kůrovcem v lokalitě pod Dolejším mlýnem členy SDH Tchořovice a darováním části tohoto 
vytěženého dřeva SDH Tchořovice. 

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

Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno 
 

 

8. Diskuze 
K. Matějková - osobní alarm pro důchodce  

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:55 h  

 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová ……………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu:  

        

 …………………………………………..    ………………………………………..
 Kamila Matějková     Martin Šimůnek 


