
 

 

Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 14. 5. 2021 od 18 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 18 h 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. Vzhledem ke koronavirové pandemii a přijatým 
nařízením vlády, byly při organizaci tohoto zasedání učiněny kroky, aby přijatá opatření byla dodržena. 
Připomínky k zápisu č. 23 – žádné.  
Jako ověřovatelé zápisu 24. zasedání ZO byli navrženi Vlastimil Končelík a Kamila Matějková 
Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Rozpočtové opatření 
3. Dodatek k nájemní smlouvě lesy 
4. Informace, různé 
5. Diskuze 

 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 24. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 24. zasedání Vlastimila Končelíka a Kamilu Matějkovou 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno 

 
 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 3/2021, 4/2021 (příloha č. 3,4) – vzato 
na vědomí, bez připomínek 
 

3. Dodatek k nájemní smlouvě lesy 
 

Starostka předložila k projednání návrh Dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření 
v lesních porostech s firmou KAISER, s.r.o, která na základě nájemní smlouvy hospodaří v obecních 
lesích. Uzavření dodatku iniciovala kontrola nájemce poskytovatelem dotace na hospodaření 
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v pronajatém lese. Záměr uzavřít tento dodatek byl zveřejněn na úřední i elektronické desce. Nikdo se 
dosud k záměru nevyjádřil. Zastupitelé bez připomínek 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10 k Nájemní 
smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech mezi Obcí Tchořovice a firmou KAISER 
s.r.o, Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 26733102, dle předloženého návrhu 
(Příloha č. 5). 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno 
 
 

 

4. Informace, různé  
Informace starostky 

• Sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu, elektroodpadu a železa 21. 5. a 22. 5. 2021 

• Diakonie Broumov – sbírka 21. 5. 2021 na OÚ Tchořovice 8-11 h a 16-18 h – organizace E. 
Křivancová 

• Veřejné osvětlení - náves, u přejezdu   
Z důvodu napojení do stávajícího systému VO včetně možnosti stmívání tohoto osvětlení, bude 
osazení VO v obou lokalitách prováděno firmou SATHEA VISION, s.r.o., se sídlem Studentská 
541/3, 160 00 Praha 6, IČ 24184870 
Osvětlení návsi – 3 světla byla instalována, cena 178 880,35 Kč 
Z důvodu stížnosti jednoho z majitelů přilehlých nemovitostí na velké osvícení své nemovitosti 
bude po domluvě s firmou 1 světlo v noci více ztlumeno. 

• Pohostinství čp. 102 – v současnosti je dokončována pokládka dlažby ve vstupním prostoru, 
bude následovat úklid veškerých prostor, otevření pohostinství se plánuje v dohledné době 
a záleží rovněž na přijatých opatřeních v souvislosti s koronavirovou nákazou 

• Veřejně prospěšné práce 2021 – schválena žádost na 1 prac. místo od května na ½ roku  

• Parc. č. 2161 (bývalé letiště) – starostka navrhla osadit na betonové plochy při vjezdu na plochy 
dopravní betonové zábrany v ceně do 200.000 Kč bez DPH z důvodu zamezení vjezdu 
motorových vozidel na plochu bývalého letiště. V současnosti jsou plochy zataraseny 
provizorně betonovými sloupy a pneumatikami, které si neukáznění řidiči odstraňují a 
na plochu najíždějí i přesto, že dopravní značení vjezd zakazuje. Tyto betonové zábrany by byly 
následně doplněny závorami. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s nákupem a instalací betonových zábran 
na plochu parc. č. 2161. 

 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno 

 
 

• Nová sekačka objednána - firma MIKEŠ-CZ, s.r.o. 

• Mobiliář Tchořovice –  
▪ instalováno 8 interaktivních prvků - firma Lesní svět – AWOCADO, Hradec Králové, 

cena 192 570,- Kč bez DPH  
▪ lavičky a zastřešená posezení budou instalována v červnu  

• Svoz dřeva z údržby veřejné zeleně a úklid větví kolem Kocelovické cesty - poděkování hasičům  
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• Jarní úklid v obci a okolí – poděkování občanům  

• Dopravní značka u čp. 118 – poděkování za upevnění J. Čadkovi 

• Naplněnost rybníků – z důvodu dlouhotrvajících dešťů jsou okolní rybníky plné vody, probíhají 
kontroly stavu, situace bude řešena podle aktuální situace v rámci povodňového plánu 
a povodňové komise. 
 
 

5. Diskuze 
Rozdělání ohně na návsi – starostka uvedla, že dne 30. 4. 2021 došlo k založení ohně na návsi před kaplí 
bez jakékoliv předešlé konzultace. Stranou pak ponechala záležitost, zda akce byla souladná s platnými 
mimořádnými opatřeními. Na rozdíl od nesouhlasného postoje většiny zastupitelů k této akci, 
zastupitel Jar. Čadek v tomto nevidí žádný problém a s akcí vyjádřil souhlas. Jeho návrh řešit 
na dnešním zasedání zřízení ohniště na návsi a opravu kašny nebyl ze strany žádného dalšího 
přítomného zastupitele podpořen především vzhledem k obeznámení s tím, že úprava prostoru návsi 
by se měla řešit komplexně. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:45 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová,v.r. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

   …………………………………………..   ………………………………………..
   Vlastimil Končelík             Kamila Matějková 


