
Obec Tchořovice 

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 
konaného dne 27. 12. 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:  
Dále přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 
 
 

1. Úvod, kontrola usnesení a schválení zápisu z 3. 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 3. 
zasedání ZO ze dne 8. 12. 2022 byl řádně ověřen. Současně vyzval přítomné členy ZO ke 
sdělení případných námitek. Eva Křivancová konstatovala, že se zápisem č. 3 neměla 
možnost se předem seznámit a tudíž, nemůže mít námitky k zápisu. Podotkla též, že 
k zápisu č. 3 je třeba přiložit písemné připomínky k zápisu č. 2 do přílohy. Starosta obce 
tedy požádal Martinu Čadkovou o opravu zápisu s ohledem na vznesené námitky.  

2. Schválení programu 
 
Navržený program: 
1. Úvod, kontrola usnesení a schválení zápisu z 3. zasedání ZO ze dne 8. 12. 2022 
2. Schválení programu 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Schválení rozpočtu na rok 2023 
5. Stanovení ceny vodného na rok 2023 
6. Obecně závazná vyhláška 1/2022, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
7. Zapojení obce do programu My v tom Jihočechy nenecháme II 
8. Různé 
9. Diskuze 

 
Starosta seznámil členy ZO s návrhem programu dnešního zasedání a vyzval členy ZO 
k návrhům na jeho doplnění. Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 

 
 
 
 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje program zasedání v následujícím znění – viz 
pozvánka (příloha č. 2) 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 56/2022 bylo schváleno. 
 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ivanu Machovcovou a Jana Taitla a zároveň 
informoval, že zapisovatelkou určuje Martinu Čadkovou. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí ověřovateli zápisu Ivanu Machovcovou a Jana 
Taitla. 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 57/2022 bylo schváleno. 
 

4. Schválení rozpočtu na rok 2023 
 
Starosta informoval ZO o přípravě rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu byl 
zveřejněn na úřední desce od 23. 11. 2022. Rozpočet je navržen jako přebytkový 
s příjmy ve výši 6 265 000 Kč a výdaji ve výši 6 250 000 Kč. 
 
Ivana Machovcová a Eva Křivancová vznesly dotazy na některé položky v rozpočtu 
(opravy a údržby, ostatní osobní výdaje, nákup ostatních služeb, ostatní osobní 
výdaje). Dožadovaly se vysvětlení, na co konkrétně se daná částka použije, popř. 
důvod jejího navýšení či snížení oproti loňskému roku. Položky za ně nebyly 
dostatečně nebo vůbec zdůvodněny. V rozpočtu chybí položka na financování – 
zůstatek na účtu (E. Křivancová). Starosta vzal připomínky zastupitelů na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje rozpočet na rok 2023 ve znění předloženého návrhu (viz 
příloha č. 3). 
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3 (E. Křivancová, I. Machovcová, J. Taitl), zdržel se 
0 
Usnesení č. 58/2022 bylo schváleno. 
 
 



5. Stanovení ceny vodného na rok 2023 
 
Starosta seznámil ZO s předběžnými náklady na výrobu pitné vody z obecního 
vodovodu v roce 2022 a předpokládanými náklady na rok 2023. Rozdíl mezi 
vybraným vodným a skutečnými náklady platí obec ze svého rozpočtu. Cena za 1 m3 

vody byla v roce 2022 pro odběratele 80 Kč bez DPH. Občané s trvalým pobytem 
měli slevu 25 %, tj. platili za 1 m3 vody 60 Kč bez DPH. Pevná složka vodného činila 
300 Kč bez DPH za domovní vodoměr za 1 rok. Skutečné náklady na výrobu 1 m3 

jsou však vyšší (cena v roce 2022 na 1 m3 110 Kč bez DPH, kalkulace na rok 2023 na 
1 m3 činí 113,75 Kč bez DPH). 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
I. Schvaluje výši ceny vodného pro rok 2023 

- pohyblivá složka 80 Kč bez DPH za 1 m3 vody. 
- odběratel s trvalým pobytem v obci sleva 25 % - tj. pohyblivá složka 60 Kč 

bez DPH za 1 m3 vody. 
- pevná složka vodného 300 Kč bez DPH za domovní vodoměr s kapacitou 

od 1,5 m3 do 4 m3 za rok. 
II. Souhlasí s tím, že náklady, které nepokryje vybrané vodné, budou hrazeny 

z rozpočtu obce. 
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 59/2022 bylo schváleno. 
 

6. Obecně závazná vyhláška 1/2022, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
 
Starosta informoval, že dle stávající obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 činí poplatek 
za odpady 700 Kč pro všechny občany obce s TP, vlastníky bytů, objektů k bydlení 
bez TP (rekreační objekty). Ustanovení o úlevě 200 Kč pro osoby s trvalým pobytem 
je v současné době neúčinné na základě rozhodnutí ministerstva. O tom, zda bude toto 
ustanovení nadále platit, bude rozhodovat Ústavní soud. Dále starosta informoval o 
nákladech na odpadové hospodářství za rok 2022 a zároveň o navýšení nákladů na rok 
2023. Dále požádal právního zástupce obce paní Květoslavu Křenkovou, aby 
seznámila ZO s možnostmi na úpravu poplatků za obecní systém odpadového 
hospodářství s ohledem na probíhající soud. 
 
Návrh usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání rozhodlo, že výše poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství se bude řídit i nadále obecně 



závaznou vyhláškou 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.  

II. Zastupitelstvo bere na vědomí, že na základě rozhodnutí ministerstva byla 
pozastavena účinnost čl. 7 Osvobození a úlevy, a to konkrétně bodu 3 (úleva se 
poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 
v obci a která v kalendářním roce, za který se poplatek platí, dosáhla věku 
v rozmezí 1 roku – 79 let, a to ve výši 200 Kč) OZV 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství . 
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 60/2022 bylo schváleno. 
 
 

7. Zapojení obce do programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s dotačním programem Jihočeského kraje „My 
v tom Jihočechy nenecháme II“. O podporu zatím projevila zájem jedna rodina. 
Starosta navrhuje se do programu zapojit, s tím, že bude požádáno na konci ledna 
2023 o částku ve výši skutečně poskytnuté podpory. Informace o dotačním programu a 
možnostech občanů požádat o podporu bude zveřejněna na úřední desce, webu obce a 
zároveň bude informace doručena občanům do schránek (návrh E. Křivancové a I. 
Machovcové). 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. Bere na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“ 
II. Schvaluje zapojení obce Tchořovice do datačního programu Jihočeského kraje 

„My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
III. Schvaluje předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, 

resp. do dovršení 8 let věku pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu obce  
IV. Schvaluje spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 50 % 

z rozpočtu obce 
V. Pověřuje starostu obce: 

a. Zveřejněním informace o datačním titulu na webových stránkách obce 
b. Příjmem a administrací žádostí o podporu 
c. Podáním žádosti o dotaci dle skutečných nákladů na podporu v termínu do 

31. 1. 2023 
 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 61/2022 bylo schváleno. 
 
 



 
8. Různé 

Informace starosty 
- Starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 15/2022 ze dne      

29. 11. 2022 a č. 16/2022 ze dne 5. 12. 2022 (viz příloha č. 5,6). Tato rozpočtová 
opatření jsou zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a webu obce. 

- Tříkrálová sbírka proběhne v neděli 8. 1. 2023 od 13:00, zodpovědné osoby         
p. Čadková, p. Šimůnková. 

- Sazba poplatků ze psů – beze změn 100 Kč/pes. 
- DN ze dne 12. 12. 2022 – poškozené veřejné osvětlení, řešeno s PČR a  

likvidátorem pojišťovny, veř. osvětlení bude vyměněno firmou SATHEA VISION 
s.r.o. 
 
 

9. Diskuse 
Žádost I. Machovcové o předložení pokladní knihy, knihy vydaných a přijatých faktur 
ke kontrole. 
Letiště – nepořádek, v jednom místě svrhnuté velké množství pneumatik, zvýšit 
kontrolu, dodat dopravní značení (E. Křivancová). 
Rozpočtová opatření začlenit v programu do samostatného bodu (E. Křivancová). 
 
 
 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 
2) Prezenční listina 
3) Rozpočet obce Tchořovice na rok 2023 
4) Rozpočtové opatření č. 15 
5) Rozpočtové opatření č. 16 

 

Zápis byl vyhotoven dne 3. 1. 2023 

 

 

Starosta:  Pavel Šeda  

 



Ověřovatelé: 

 

 ……...…………………………..   ……………………………. 

  Bc. Ivana Machovcová    Bc. Jan Taitl, Dis. 

 

Zapsala:  Martina Čadková 


