
Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 11. 6. 2021 od 19 hodin. 
 

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

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 19 h 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. Vzhledem ke koronavirové pandemii a přijatým 
nařízením vlády, byly při organizaci tohoto zasedání učiněny kroky, aby přijatá opatření byla dodržena. 
Připomínky k zápisu č. 24 – V. Končelík přítomen na 24. zasedání ZO - doplněno do zápisu  
Jako ověřovatelé zápisu 25. 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. Závěrečný účet za rok 2020 
4. Účetní závěrka za rok 2020 
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
6. Majetkoprávní dispozice  
7. Dotace Jč kraje 2021 
8. Svaz tělesně postižených - žádost o finanční dar 
9. Informace, různé 
10. Diskuze 

   

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 25. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 25. zasedání Jaroslava Čadka a Ing. Evu Kaprovou 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno 

 
 
2. Rozpočtové opatření 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 5/2021 (příloha č. 3) – vzato na vědomí, 
bez připomínek 
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3. Závěrečný účet za rok 2020  
Návrh Závěrečného účtu Obce Tchořovice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020 byly v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. K návrhu závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2020 nikdo z občanů ani 
zastupitelů neuplatnil žádnou připomínku. 
Na základě kontroly hospodaření obce za rok 2020 provedené KÚ Jihočeského kraje musí ÚSC přijmout 
opatření k nápravě zjištěné chyby a nedostatku: 
Porušení právního předpisu:  
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů  
Ustanovení: § 45 odst. 1 písm. d) bod 2-5  
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění 
celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem. 
„Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou inventarizace účtu 031 - Pozemky, AU 031 0200 - lesní 
pozemky, ke dni 31.12.2020 bylo zjištěno, že územní celek hospodaří s lesními pozemky o celkové 
výměře 497 991 m2. Tato částka není uvedena v příloze, části D.2. Celková výměra lesních pozemků 
s lesním porostem a v části D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem 
ve výši 57 Kč/m2.“  
Chyba bude v účetnictví opravena tak, že do výkazu „Příloha“, který se bude sestavovat k 30. 6. 2021, 
bude doplněna v části D.2 celková výměra lesních pozemků s lesním porostem – hodnota 497 991 m2 

a v části D.3 bude doplněna výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 
57 Kč/m2 - hodnota 28 385 487 Kč. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání závěrečného účtu obce k 31. 12. 2020   

I. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou k nedostatku zjištěném 
při přezkoumání hospodaření, 

II. přijímá opatření potřebné k nápravě zjištěné chyby a nedostatku – účetní obce do výkazu 
„Příloha“, který se bude sestavovat k 30. 6. 2021, doplní  
v části D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem – hodnota 497 991 m2  

v části D.3 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 
- hodnota 28 385 487 Kč. 

III. uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným 
osobám 
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno 
 

4. Účetní závěrka za rok 2020 
Zastupitelstvu obce byly účetní obce předloženy podklady ke schválení účetní závěrky Obce Tchořovice 
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje na základě předložených podkladů Účetní 
závěrku Obce Tchořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno 
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5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
 
Starostka informovala zastupitele, že byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Tímto dochází ke změnám 
zákona o místních poplatcích, které se musí promítnout také do obecně závazných vyhlášek obce. 
Z tohoto důvodu starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Z diskuze zastupitelů týkající se sazby poplatku vyplynulo 
navýšit tento poplatek z 5 Kč na 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Tchořovice 
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.  
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno 
 

 
 
6. Majetkoprávní dispozice 
 
Starostka informovala zastupitele o probíhajících jednáních 

• SŽDC x Obec Tchořovice – probíhají jednání ohledně směny pozemků u obecního skladu 

• Připravuje se oprava na vysokotlakém plynovodu poblíž bývalého letiště a přeložka 
vysokotlakého plynovodního potrubí na Kupcovech v pozemcích obce, plynovod v majetku 
EG.D 

 
 

7. Dotace Jč kraje 
Starostka informovala zastupitele, že 20. 5. 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozdělení 
dotací v rámci POV Jč kraje v roce 2021.  
Akce, na které byla schválena dotace z POV Jihočeského kraje v roce 2021  

Veřejné osvětlení Tchořovice 2021- dotace 125 000,- Kč 

Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - dotace 17 000,- Kč 

Půjčka na dofinancování výstavby vodojemu a vodovodních řádů v obci Tchořovice – dotace 
38 000,- Kč 

Podaná žádost o dotaci Mobiliář Tchořovice nebyla schválena z důvodu nedostatečné finanční alokace. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. souhlasí s přijetím dotací a uzavřením smluv o poskytnutí dotace z POV Jihočeského 
kraje v roce 2021 dle předloženého návrhu  

1) Veřejné osvětlení Tchořovice 2021 - dotace 125 000,- Kč  

2) Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - dotace 17 000,- Kč 

3) Půjčka na dofinancování výstavby vodojemu vodojemu 
a vodovodních řádů – dotace 38 000 Kč 

II. ukládá starostce obce uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I. a provést další 
kroky při realizaci jednotlivých projektů 

 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno 
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8. Svaz tělesně postižených - žádost o finanční dar 

Starostka předložila zastupitelům k posouzení návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč 
na podporu činnosti v roce 2021 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizaci Blatná, která si 
podala žádost o finanční dar – dar na úhradu nákladů spojených s činností svazu.  
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s poskytnutím finančního daru Svazu 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.  
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno 

 
 

 

8. Informace, různé  
Informace starostky 

• Obecní vodovod  
➢ problémy s dodávkou vody odběratelům - pravděpodobně spojeny s napouštěním 

bazénu přes hydrant, nebudeme umožňovat občanům napouštět bazény přes 
hydranty 

➢ napouštění bazénů vodovodní přípojkou přes osazený vodoměr bude umožněno 
v době menšího odběru vody a po nahlášení na OÚ Tchořovice 

➢ rozbité dávkovací čerpadlo ve vodárně - vzhledem k ceně opravy a stáří čerpadla bude 
zakoupeno čerpadlo nové 

➢ 14. a 15. 6. 2021 proběhne servis vodárny, po dobu servisu bude ve vodárně omezené 
množství vody 

 

• Požehnání kapličky sv. Jana Nepomuckého u mostu u příležitosti 300. výročí blahořečení Jana 
Nepomuckého a k připomínce povodně 20. - 21. 6. 1895 – v neděli 20. 6. 2021 v 15 h  

➢ bude vydána publikace - autor Mgr. Vladimír Červenka,  
➢ nové zpodobnění sv. Jana Nepomuckého do kapličky u mostu vytvořil pan Petr Štěpán 

z Hajan – olejomalba na plechu, 
➢ od 16 h beseda o historii v restauraci,  
➢ organizace akce E. Křivancová 

 

• Dopravní zábrany na bývalé letiště – objednány, dojde k přesunu betonových sloupů 

• EKO-KOM – osvědčení o úspoře emisí 

•  Probíhají úpravy terénu pozemku poblíž cesty na Hajany nad kolejemi u Dolejšího mlýna – 

bude zde instalován přístřešek 

• Sečení kolem cest – příští týden traktorem společnosti Dvůr Lnáře 

• Sečení v obci a okolí obecní technikou probíhá podle potřeby, stejně jako odvoz naplněných 

kontejnerů  

• Vydáno povolení na akci „Tchořovice – chodník u přejezdu“, bude proveden výběr 

dodavatele 
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• Chodník směr Blatná – řešíme s projektantem zapracování připomínek Policie ČR ke změně 

projektu 

• Kocelovická – rozbitý odvodňovací žlab, starostka řeší jeho kompletní výměnu 

• Chodníky v jižní části obce – za účelem nutnosti zjistit stav kanalizace v této části obce je 

objednáno čištění a monitoring kanalizace  

 

9. Diskuze 
Organizace akce požehnání kapličky 
J. Křivanec – dotaz, zda se budou konat oslavy 130. výročí založení SDH Tchořovice,  
M. Šimůnek sdělil, že vzhledem k současné situaci s nákazou koronavirem a přijatými opatřeními se 
výbor SDH Tchořovice rozhodl oslavy v letošním roce neuskutečnit a přesunout je na rok 2022 a spojit 
je s oslavami první zmínky o obci Tchořovice. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:50 h  

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová, v.r. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

   …………………………………………..   ………………………………………..
   Jaroslav Čadek                     Ing. Eva Kaprová 


