
Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 3. 12. 2010 

Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík,  E. Křivancová, 
J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda

1. Úvod a schválení ověřovatelů zápisu
Schůzi zahájila  starostka obce Eva Křivancová. Konstatovala,  že zastupitelstvo je  kompletní a je
tedy usnášeníschopné.  Starostka obce konstatovala,  že zápis  z minulé  schůze  byl  řádně  ověřen,
vyvěšen na úřední desce a nikdo k němu nevznesl námitky. 
Předsedající  seznámila  přítomné  s návrhem programu,  který byl  doplněn  o  některé body,  které
nebyly  zveřejněny na úřední desce v původním programu.  Jako ověřovatelé zápisu byli  navrženi
Miroslav Cihla a Jan Křivanec.

Program:

1. Úvod, schválení změny programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu, kontrola zápisu
a usnesení z minulého zasedání

2. Projednání rozpočtu pro rok 2011

3. Dohody o provedení práce za měsíc listopad 2010

4. Žádost pana M. o vyjádření k záměru výstavby domovní ČOV pro RD čp. 46.

5. Projednání rezervací letiště a informace na www stránkách obce.

6. Smlouva s SÚS JČ kraje o zajištění zimní údržby.

7. Informace o valné poradě SOB a projednání úplné aktualizace 1. 12. 2010.

8. Informace o Smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce
(garáže u OÚ).

9. Projednání vánočních balíčků pro starší občany.

10. Projednání termínu veřejné obecní schůze.

11. Projednání dotace na dětské hřiště. 

12. Dodatek č. 3 ke smlouvě s Technickými službami Blatná

13. Seznámení s výsledky kontroly FÚ Strakonice na byty pro příjmově vymezené osoby

14. Projednání došlé pošty.

15. Diskuze

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje změnu programu a souhlasí s M. Cihlou a J. Křivancem
jako ověřovateli zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
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Usnesení č. 37/2010 bylo schváleno 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2011. K návrhu rozpočtu nebyly
vzneseny žádné připomínky a návrh bude vyvěšen na úřední desku. 

3. Předsedající seznámila zastupitele s tím, jaké byly za měsíc listopad uzavřeny dohody o
provedení práce paní P. – účetní, paní P. – příjem pošty a zpracování materiálů pro starostku, panem
V.K. – údržba vodárny.

4. Pan Ing. J.M. požádal o vyjádření k záměru výstavby domovní ČOV pro RD č. 46 na pozemku
86/4 v k.ú. Tchořovice a jejímu připojení do obecní kanalizace. K žádosti připojil průvodní a
souhrnnou technickou zprávu a situační plánek.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice nemá námitek k výstavbě domovní ČOV a jejímu napojení do obecní
kanalizace za těchto podmínek: 

 při napojování na obecní kanalizaci  bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození
kanalizace obce

 výkop bude řádně  zhutněn
 po provedených pracích budou uvedeny dotčené pozemky do původního stavu
 provádění prací nebude narušovat případný provoz
 budou dodržovány veškeré bezpečností předpisy
 nelze vstupovat do obecních asfaltových komunikací překopem, pouze  podvrtem 
 veškeré náklady související s připojením odpadního septiku hradí vlastník rodinného domu

č.p. 46
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 38/2010 bylo schváleno

5. Zastupitelé byli seznámení s termíny předběžné rezervace bývalé letištní plochy, pokud zde
nebude realizována výstavba fotovoltaické elektrárny
a) 12.6.2011 pan M. P., Martinice u Březnice – závody aut
b) 26.3., 28.5., 25.6., 27.8., 15.10., 12.11. 2011 – pan J.J. automotoburza. 
Tyto termíny by bylo vhodné zveřejnit na www stránkách obce. 

6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice zaslala smlouvu o zajištění zimní
údržby. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Smlouvy o
zajištění zimní údržby se SÚS JČ kraje a zároveň určuje pracovníkem odpovědným za objednání zimní
údržby dle této smlouvy a pracovníkem pověřeného potvrzováním prvotních dokladů místostarostu Michaela
Bolinu.  
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 39/2010 bylo schváleno
 

7. Předsedající informovala o Valné hromadě SOB. 
 vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi
 informace o dotacích POV na rok 2011
 informace o MAS SOB
 informace k projednání aktualizace územně analytických podkladů

2



 komunitní plánování sociálních služeb – nabídka ČČK – domácí péče
 informace obchodních společností E-Centre 
 nutnost zaplatit 3.960,-Kč za vypracování Studie proveditelnosti
 nutnost vypracovat do roku 2015 nový územní plán

8.  Předsedající seznámila zastupitele se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce (Tchořovice - garáže ve dvoře OÚ čp. 77), č. 5009-352/001/2010-ST.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 40/2010 bylo schváleno

9. Předsedající navrhla předávání vánočních balíčků pro starší občany v ceně 350,-Kč v místním
obchodě. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s nákupem vánočních balíčků pro starší občany v hodnotě 350,-Kč
v místním obchodě. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2010 bylo schváleno

10. Předsedající navrhla termín konání veřejné obecní schůze na pátek dne 17.12.2010 v 18 hodin
v hospodě Na Kopečku.

11. Předsedající seznámila zastupitele s obsahem Zvacího dopisu k podpisu Dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR – byla schválena žádost o poskytnutí dotace na úpravu
veřejného prostranství na multifunkční plochu na adrese Tchořovice, parc.č. 29/2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Dohody o
poskytnutí dotace s programu rozvoje venkova ČR.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2010 bylo schváleno

 12. Předsedající seznámila zastupitele s Dodatkem č. 3 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci
komunálního odpadu s Technickými službami města Blatné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Dodatku
č. 3 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu s Technickými službami města
Blatné.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2010 bylo schváleno

13. Předsedající seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku kontroly FÚ ve Strakonicích. 
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Kontrola byla zahájena 16.11.2010 na podnět doručený dne 8.11.2010 ze Státního fondu rozvoje
bydlení. Předmět kontroly: Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odbodu za
porušení rozpočtové kázně dle §44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u prostředků
poskytnutých ze státního fondu na základě Smlouvy č. 9270310422 o poskytnutí dotace z
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově
vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. uzavřené se Státním fondem rozvoje bydlení
dne 29.11.2005.
Kontrolou byly shledány skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně dle §44 zákona č. 218/2000 Sb.
Na odvod za porušení rozpočtové kázně byl vystaven platební výměr č. 24/2010 ve výši 4.400.000,-
Kč a dále bude vystaven samostatný platební výměr příslušného penále.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bude žádat o prominutí odvodu vyměřeného platební výměrem 
č. 24/2010 a prominutí zatím nevyměřeného penále. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2010 bylo schváleno

14. Došlá pošta:

Oznámení odročení dražby Miroslava Říšská z 24.11.201 na 15.1.2011.
Oznámení o neprovedení opravy údajů kat. nemovitostí na základě návrhu p. Čady.
Přístup do systému Czech Point.
Oznámení o zahájení správního řízení k využití odchylného postupu při ochraně ptáků – žádost na
snížení odstřelem volavky popelavé.
Povolení kácení stromů (náletové dřeviny) u rybníka Hadí
Poskytnutí finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 (1.685,-Kč – nákup toneru do tiskárny).
Bezproudí 10.12.2010 a 13.12.2010 – vyvěšeno na úřední desce.
Žádost o finanční příspěvek Sdružení hasičů ČMS okres Strakonice – z finančních důvodů nebude
poskytnut v současnosti žádný finanční příspěvek.
Žádost Pozemkového fondu ČB o doplnění informací k bezplatnému převodu pozemku 824/2.

15. Diskuze:

Dne 30.11.2010 telefonicky kontaktoval místostarostu obce Michaela Bolinu pan H. a upozornil, že
již  2  roky mu  Obec  Tchořovice dluží  nájem ve výši  přibližně  10.000,-Kč za pozemek  v areálu
bývalého  letiště.  Jelikož  manželé  Hořavovi  jsou  přesvědčeni,  že  na  tento  nájem  mají  nárok,
upozornili nás, že podají trestní oznámení proti Obci Tchořovice. Zároveň si stěžovali na neochotu
obce v této záležitosti jednat. V roce 2007 byl tento nájem uhrazen a v letech 2008, 2009 jim obec
nic  nevyplatila.  Bývalý  starosta  Josef  Končelík  stvrdil  svým  podpisem  Dohodu  mezi  OÚ
Tchořovice a paní M.H. – odklad platby za nájem pozemků. Zastupitelstvo se bude muset daným
problémem zabývat a najít potřebnou dokumentaci. 

V současné době předala p. P.  smlouvu o dílo mezi Obcí Tchořovice a Ing. arch. Václavem
Štěpánem, Č. B. na Změnu č. 1 ÚP Tchořovice ze dne 12. 3. 2010. Na základě této smlouvy má být
v prosinci 2010 splatná faktura ve výši 150.000,-Kč.
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Starostka: Mgr. Eva Křivancová v. r.

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Cihla v. r.

          Jan Křivanec v. r.

Vyvěšeno: 12. 12. 2010
Sejmuto:                                                                    
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