
Obec Tchořovice 

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 
konaného dne 3. 11. 2022 od 18:00 hodin. 

 
 
 
Přítomní členové ZO: Martina Čadková, Josef Fořt, Mgr. Eva Křivancová, Bc. Ivana 
Machovcová, Pavel Šeda, Bc. Jan Taitl DiS., František Tetauer, 
Nepřítomen: ----- 
Omluveni: ----- 
Dále přítomni: dle prezenční listiny 
 
 

1. Úvod, kontrola usnesení a schválení zápisu z 1. Ustavujícího zasedání ZO  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce. Starosta následně konstatoval, že 
je přítomno 7 členů ZO, zasedání zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční 
listina – příloha č. 1). Dále starosta obce seznámil přítomné s informací, že zápis z 1. 
Ustavujícího zasedání ZO ze dne 23. 10. 2022 byl vyvěšen na úřední desce OÚ a webu 
obce Tchořovice. Současně vyzval přítomné členy ZO ke sdělení případných námitek. 
Ivana Machovcová a Eva Křivancová vznesly námitky k zápisu. Starosta obce tedy 
požádal Martinu Čadkovou o opravu zápisu s ohledem na vznesené námitky. Následně po 
opravě zápisu dojde k jeho ověření a zveřejnění opravy na úřední desce. 

2. Schválení programu 
 
Navržený program: 
1. Úvod, kontrola usnesení a schválení zápisu z I. Ustavujícího zasedání ZO ze dne 

23. 10. 2022 
2. Schválení programu 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Informace – rozpočtové opatření 
5. Pronájem letiště – Auto-moto burza 
6. Další využití č. p. 109 Tchořovice 
7. Příprava rozpočtu na rok 2023 
8. Různé 
9. Diskuze 

 
Starosta seznámil členy ZO s návrhem programu dnešního zasedání a vyzval členy ZO 
k návrhům na jeho doplnění. Eva Křivancová navrhla přidat jako 8. bod programu 
svou žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené na rok 
2022 za funkci uvolněné starostky. 
 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje po projednání návrh doplněného programu 
zasedání o bod č. 8 – žádost Evy Křivancové na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou 
poměrnou část dovolené na rok 2022, kdy působila jako uvolněná starostka obce 
Tchořovice. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 46/2022 bylo schváleno. 
 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Františka Tetauera a Evu Křivancovou. 
Zároveň informoval, že zapisovatelkou určuje Martinu Čadkovou. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí ověřovateli zápisu Františka Tetauera a Evu 
Křivancovou. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 47/2022 bylo schváleno. 
 

4. Informace – rozpočtové opatření 
 
Starosta informoval zastupitelstvo obce o rozpočtovém opatření č. 13/2022 
provedeném dosavadní starostkou obce Evou Křivancovou ze dne 21. 10. 2022. Toto 
rozpočtové opatření je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu a webu obce. 
 
Starosta v rámci tohoto bodu vymezil, že z důvodu nového funkčního období 
zastupitelstva obce je nezbytné rozhodnout o rozsahu pověření starosty ke schvalování 
rozpočtových opatření, která budou zastupitelstvu obce předkládána na vědomí. 
Navrhl provádění a schvalování rozpočtových opatření v příjmech bez omezení a 
výdajích ve výši do 1 000 000,- na položku. Eva Křivancová navrhla provádění a 
schvalování rozpočtových opatření v příjmech bez omezení a výdajích ve výši 
100 000,- na položku. Josef Fořt navrhl provádění a schvalování rozpočtových 
opatření v příjmech bez omezení a výdajích ve výši 500 000,- na položku. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 

I. Pověřuje starostu obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděním a schvalováním rozpočtových opatření 



a) v příjmech bez omezení 
b)ve výdajích ve výši do 1 000 000,- na položku 
 

II. Ukládá starostovi předkládat provedená rozpočtová opatření zastupitelstvu obce na 
vědomí. 
Výsledek hlasování: pro1, proti 3, zdrželi se 3. 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce po projednání 
I. Pověřuje starostu obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděním a schvalováním rozpočtových opatření 

a) v příjmech bez omezení 
b) ve výdajích ve výši do 100 000,- na položku 
 

II. Ukládá starostovi předkládat provedená rozpočtová opatření zastupitelstvu obce na 
vědomí. 
Výsledek hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 1. 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce po projednání 
I. Pověřuje starostu obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděním a schvalováním rozpočtových opatření 

a) v příjmech bez omezení 
b) ve výdajích ve výši do  500 000,- na položku 
 

II. Ukládá starostovi předkládat provedená rozpočtová opatření zastupitelstvu obce na 
vědomí. 
Výsledek hlasování: pro4, proti 3, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno. 
 

5. Pronájem letiště – Auto-moto burza 
 
Starosta informoval o žádosti pana Jakeše o pronájem letiště v roce 2023. Jedná se o 7 
termínů v rozsahu 1 dne pro konání Auto-moto burzy. Žádost bude vyřízena starostou 
obce dle platného ceníku. 
 



 
6. Další využití č. p. 96 Tchořovice 

 
Starosta obce otevřel diskuzi nad dalším využitím objektu č. p. 96 (bývalý obchod). Možností 
je objekt pronajmout či jej zazimovat. V současné době je objekt odstřižen od energií a je zde 
nefunkční kotel na pevná paliva. Eva Křivancová navrhla veřejnou prohlídku pro zájemce, 
aby se mohli i občané podívat na stav objektu. Následně by mohli i občané podat návrh, jak 
by bylo možné objekt i nadále využívat. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s veřejnou prohlídkou objektu č. p. 96 ve dnech 12. 
11. 2022 a 13. 11. 2022 vždy od 13:00 – 15:00. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 49/2022 bylo schváleno. 
 

7. Příprava rozpočtu na rok 2023 
 
Starosta informoval, že bude připravován rozpočet na rok 2023. Na rok 2022 byl rozpočet 
schvalován s příjmy Kč 5 191 000,- a výdaji ve výši Kč 6 599 000,-. V současné době jsou na 
běžném účtu obce cca Kč 3 000 000,-. Nicméně bude nezbytné ještě uhradit faktura za 
probíhající investiční akce (částečně hrazené z dotací). Pro rok 2023 lze očekávat vyšší příjmy 
do rozpočtu obce, ale i vyšší výdaje na energie, služby a investice. Rozpočet na příští rok by 
měl být proto vyrovnaný či mírně přebytkový. Přesto by obec měla i v dalších letech využívat 
vypsané dotace, bude však nezbytné podrobněji zkoumat jejich přínos pro obec. Starosta 
vyzval členy ZO k návrhům priorit obce na další rok. Tyto návrhy pak budou zohledněny při 
přípravě rozpočtu.  
 

 
8. Žádost bývalé uvolněné starostky Evy Křivancové o poskytnutí náhrady za 

nevyčerpanou poměrnou část dovolené na rok 2022. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice na základě žádosti bývalé uvolněné starostky paní Evy 
Křivancové ze dne 1. 11. 2022 rozhodlo, že bývalé uvolněné starostce obce bude poskytnuta 
náhrada za 19 dní nevyčerpané poměrné části dovolené na rok 2022 (a to v částce, která se 
určí postupem podle § 81a odst. 8 zákona o obcích). 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 50/2022 bylo schváleno. 
 

9. Různé 
 

- Zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Tchořovice 



Na zasedání ZO ze dne 17. 8. 2022 bylo rozhodnuto o zpracování návrhu Změny č. 2 
územního plánu Tchořovice. Současně byla bývalá starostka obce Mgr. Eva 
Křivancová určena jako určený zastupitel (dle § 47 odst. 1 stavebního zákona) pro 
spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 2 územního plánu Tchořovice včetně 
zpracování úplného znění. Starosta obce Evě Křivancové nabídl pokračovat v této roli 
i v novém volebním období. Eva Křivancová toto odmítla.  
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání stanovuje starostu obce Tchořovice 
Pavla Šedu jako určeného zastupitele (dle § 47 odst. 1 stavebního zákona) pro 
spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 2 územního plánu Tchořovice včetně 
zpracování úplného znění. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 51/2022 bylo schváleno. 
 

- Smlouva o právu provést stavbu 
 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zaslala smlouvu o právu provést stavbu. 
Obec Tchořovice je investorem stavby s názvem: „Tchořovice – chodníky“ (dále jen 
stavba). Touto stavbou bude trvale dotčen pozemek parcelní č. 1506/2. Smlouva je 
uzavírána bezúplatně a na dobu určitou. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje uzavření této smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 52/2022 bylo schváleno. 
 

- Starosta informoval o dokončení 4. etapy obnovy zeleně na letišti.  Připravuje se 
vyúčtování dotace (hotové do 15. 11. 2022). 
 

10. Diskuse 
 

- Ošetření a oplocení výsadby keřů okolo cesty „od mlýna“ směrem na Hajany – zajistí 
František Tetauer. 

- Čistička u OÚ – oplocení ČOV plastovými plotovkami, rámy má připravené p. 
Čefelín. 

- Letiště – po nehodě (16. 10. 2022) jsou rozbité panely, nahlášení škody pojišťovně, 
následně zakoupit nové panely. P. Čefelín má připravenou závoru na letiště. 
Jan Křivanec podotkl, že zmizely značky z letiště den po nehodě, toto má 
zdokumentované na fotkách, a že je potřeba to dořešit s PČR a předat následně 
protokol o nehodě právníkovi obce. 



Též je důležitý pravidelný dohled letiště (starosta, místostarosta), při problémech 
kontaktovat PČR. 

- Dotace My v tom Jihočechy nenecháme – projednání na dalším ZO. 
- Firma Kanalizace a vodovody Starý Plzenec – monitoring severní a střední části obce, 

zvýraznění značek označující kanalizaci. 
 
 
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:10 hodin. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 
2) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne 8. 11. 2022 

 

Starosta:  Pavel Šeda v. r. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 ……...…………………………..   ……………………………. 

             Mgr. Eva Křivancová     František Tetauer 

 

Zapsala:  Martina Čadková 

 
 


