
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 15. 12. 2010 

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

Omluvení členové zastupitelstva: J. Křivanec

1. Úvod a schválení ověřovatelů zápisu
Schůzi zahájila starostka obce Eva Křivancová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné,
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
Michael Bolina a Pavel Šeda.

Program:
1. Úvod, schválení změny programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu, kontrola zápisu

a usnesení z minulého zasedání

2. Partnerská smlouva mezi obcí Lnáře a obcí Tchořovice. 

3. Schválení obecně závazných vyhlášek

4. Faktura za změnu územního plánu

5. Odpověď na dopis panu Č. z 13.10.2010

6. Informace Finančního úřadu Blatné

7. Projednání rozpočtové změny č. 3/2010

8. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČ v roce 2011 – Dotace z úvěrů

9. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČ v roce 2011 – Chodníky v obci

10. Postup při řešení platebního výměru č. 24/2010 na odvod za porušení rozpočtové kázně
vyměřeného FÚ Strakonice.

11. Informace o podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
(dětské hřiště)

12. Diskuze

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje změnu programu a ověřovatele zápisu M. Bolinu a P.
Šedu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2010 bylo schváleno

2. Obec Lnáře zaslala návrh Partnerské smlouvy mezi obcí Lnáře a obcí Tchořovice. Účelem této
partnerské smlouvy je vzájemná spolupráce obou obcí v rámci dotačního titulu č. 7 POV-2011 na
projektu „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Mikuláše“ – závěrečná etapa. Vzhledem k tomu, že
někteří občané mají hroby na tomto hřbitově, bylo by vhodné se na opravě zdi podílet.
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy mezi obcí Lnáře a obcí
Tchořovice a s tím, že se bude podílet na spolufinancování projektu „Oprava hřbitovní zdi u kostela
sv. Mikuláše“ – závěrečná etapa finanční částkou 5.000,-Kč. Zároveň pověřuje starostku obce Mgr.
Evu Křivancovou podpisem této smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 46/2010 bylo schváleno

3. Zastupitelé projednali návrh Obecně závazných vyhlášek:
č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
                a odstraňování komunálních odpadů
č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
                a odstraňování komunálních odpadů
č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
s účinností od 1.1.2011.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 47/2010 bylo schváleno

4. Starostka obce informovala zastupitele o tom, že faktura za změnu územního plánu obce (letiště)
bude po telefonické domluvě s kanceláří p. Ing. Š. fakturována ve 2 splátkách únor a březen 2011.

5. Starostka obce informovala zastupitele, že doručila odpověď na dopis pana Č. ze dne 13.10.2010
ohledně stavby plotu na sousedním pozemku. Vzhledem k tomu, že bylo 6.11.2010 zvoleno nové
zastupitelstvo, je nutné se s danou problematikou nejdříve seznámit.

6. Starostka předala zastupitelům informace FÚ v Blatné o údajích k dani z nemovitosti na
zdaňovací období roku 2011.

7. Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 3/2010. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2010.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 48/2010 bylo schváleno

8. Zastupitelstvo projednalo Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (dále
jen POV) JČ kraje v roce 2011. Opatření č. 4: Dotace z úvěrů – dotační titul 8.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice, pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Žádosti
o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova  JČ kraje v roce 2011. Opatření č. 4: Dotace
z úvěrů – dotační titul 8
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 49/2010 bylo schváleno
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9. Zastupitelstvo projednalo Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČ kraje v roce 2011 (akce
programu obnovy venkova). Opatření č. 1 - dotační tituly 1-4 Název akce: chodníky v obci

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice, pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podpisem Žádosti
o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova  JČ kraje v roce 2011 (akce programu
obnovy venkova). Opatření č. 1 - dotační tituly 1-4 Název akce: chodníky v obci
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 50/2010 bylo schváleno

10. Zastupitelé projednali další postup při řešení Platebního výměru č. 24/2010 na odvod za
porušení rozpočtové kázně vyměřeného FÚ Strakonice 1.12.2010. Po konzultaci s finančním
poradcem vyplynuly 2 možnosti.
a) podat odvolání proti platebnímu výměru č. 24/2010
b) požádat o posečkání odvodu vyměřeného platebním výměrem č. 24/2010 do doby vyřízení
žádosti o prominutí.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice, pověřuje starostku obce Mgr. Evu Křivancovou podáním odvolání
proti platebnímu výměru č. 24/2010 na odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřeného FÚ
Strakonice. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 51/2010 bylo schváleno

11. Starostka informovala zastupitele o podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR. Název projektu: Úprava veřejného prostranství na multifunkční plochu parc. č. 29/2.

12. Diskuze

Starostka: Mgr. Eva Křivancová v.r.

Ověřovatelé zápisu: Michael Bolina v.r.

         Pavel Šeda v.r.

Vyvěšeno: 25. 12. 2010

Sejmuto:
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