Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 10. 6. 2022 od 19 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 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.
Připomínky k zápisu č. 31 – žádné
Jako ověřovatelé zápisu 31. zasedání ZO byli navrženi Jan Křivanec a Martin Šimůnek
Další návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření
3. OZV 2/2021
4. Dotace 2022
5. Žádost o finanční dar
6. Polní cesty
7. Informace, různé
8. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 32. zasedání dle předloženého návrhu
II. volí ověřovateli zápisu 32. zasedání Mgr. Jana Křivance a Martina Šimůnka
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření
Rozpočtová opatření č. 4/2022, 5/2022 (příloha č. 3, 4) – vzato na vědomí, bez připomínek

3. OZV 2/2021
Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen „MV“), zaslalo 17.5.2022
Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl.7 odst. 3 OZV obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Rozhodnutí bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu
od 18.5.2022 do 2.6.2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
bere na vědomí Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl.7 odst. 3 OZV obce Tchořovice č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zaslané Ministerstvem vnitra
ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
II.
trvá na svých předešlých rozhodnutích týkající OZV obce Tchořovice č. 2/2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno

4. Dotace 2022
Starostka informovala zastupitele o akcích, na které byly na základě podané žádosti schváleny dotace.
SFŽP – „Výsadba stromů v obci Tchořovice – 4. etapa“ - 237 000 Kč
Jihočeský kraj – „Výsadba klimatické zeleně – letiště Tchořovice - 3.etapa“ - 197 000 Kč
Jihočeský kraj POV 2022 – „Úpravy okolí obecního úřadu Tchořovice“ 220 000 Kč (žádáno 300 000 Kč)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
bere na vědomí informaci o schválených dotacích
II.
souhlasí s přijetím dotací dle předloženého návrhu
SFŽP – „Výsadba stromů v obci Tchořovice – 4. etapa“ - 237 000 Kč
Jihočeský kraj – „Výsadba klimatické zeleně – letiště Tchořovice - 3.etapa“ - 197 000 Kč
Jihočeský kraj POV 2022 – „Úpravy okolí obecního úřadu Tchořovice“ 220 000 Kč
III.
ukládá starostce obce provést další kroky při realizaci jednotlivých projektů
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno
„Úpravy okolí obecního úřadu Tchořovice“ – akce bude realizována pouze zčásti z důvodu snížení
dotace a navýšení cen materiálu a prací v současné době.

5. Žádost o finanční dar
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s. Klub RADOST, Barákova 23, 796 01
Prostějov - žádost o finanční podporu na snížení nákladů pořádaných akcí (náklady spojené
s ubytováním, vstupy ,..)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000 Kč
na podporu provozu Linky bezpečí, Ústavní 95, 181 00 Praha 8.
Výsledek hlasování: Pro 0, proti 7, zdrželi se hlasování 0
Usnesení nebylo přijato
Starostka konstatovala, že příspěvek poskytnut nebude.

6. Polní cesty
Polní cesty – na základě projednávání tohoto bodu na minulém zasedání zastupitelstva starostka
informovala zastupitele, že náklady na zhotovení projektové dokumentace na vybudování vybraných
polních cest na parc. č. 2554, 2533, 2615, 2610 a 2560 z důvodu zpřístupnění pozemků v okolí obce
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a doplnění návaznosti na již vybudované polní cesty, jsou v současnosti odhadnuty přibližně
na 418 000 Kč. Projektant bude vybrán ve výběrovém řízení. Realizace těchto polních cest by byla
následně řešena ve spolupráci s SPÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s provedením výběrového řízení na vypracování
projektové dokumentace na vybudování polních cest v k. ú. Tchořovice dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno
Diskutována byla realizace cesty parc. 2605, ze které by bylo napojení na cestu parc. 2530, která byla
vybudována v minulých letech. Aby mohlo dojít k úplnému napojení na již vybudovanou polní cestu,
musela by být využita také část soukromého pozemku, a tudíž vznikne nutnost řešit nejprve
majetkoprávní vypořádání.

7. Informace, různé
Informace starostky
• Veřejně prospěšné práce 2022 – byla podána žádost o prodloužení Dohody o dotaci na Úřad
práce na 1 pracovní místo od 4/2022 na 6 měsíců, žádost schválena do 30.9.2022
• Charita Strakonice – pokladnička Charita pro Ukrajinu – vybráno 1500 Kč
• Komunální odpad
➢ Sběrný dvůr v Blatné - připravují se kartičky pro jednotlivé nemovitosti, které se budou
při příjezdu na dvůr předkládat
➢ Došlo ke zvýšení cen odvozu odpadu od 1.5.2022
• Parc. č.2161
➢ nehoda 6.5.2022 - poničené 3 panely
➢ návrh doplnit betonové zábrany v horní části letiště (příjezd od Kadova) na hlavní dráze
z důvodu zajištění bezpečnosti lidí pohybujících se v této lokalitě
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s pořízením a umístěním dopravních zábran v horní
části plochy bývalého letiště parc. č. 2161 v k.ú. Tchořovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno
•
•

Výlet Mirakulum - termín zájezdu sobota 25.6.2022, odjezd v 7 h, jsou ještě volná místa
Čištění, monitoring kanalizace - tento týden začalo v severní části obce, bude pokračováno
směrem k mostu
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9. Diskuze
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 h
Starostka:

Mgr. Eva Křivancová,v.r.

Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………..
Mgr. Jan Křivanec
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………………………………………..
Martin Šimůnek

