Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 31. 12. 2010
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec
I. Machovcová, P. Šeda,
Dále přítomni: J. Končelík st.

1. Úvod a schválení ověřovatelů zápisu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 9.10 hod. Konstatovala, že je zastupitelstvo
kompletní a tudíž usnášeníschopné. Dále informovala, že zápis z minulé schůze byl řádně ověřen,
vyvěšen na úřední desce a nikdo k němu nevznesl námitky. Vyzvala ještě zastupitele zda mají
námitky k zápisu, žádné však vzneseny nebyly.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl doplněn o některé body, jenž
nebyly zveřejněny v programu na pozvánce. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ivana
Machovcová a Miroslav Cihla.
Změněný program:
1. Úvod, schválení změny programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu, kontrola zápisu

a usnesení z minulého zasedání
2. Schválení rozpočtu
3. Vyhlášky
4. Inventura majetku obce
5. Pojistná smlouva
6. Změna nařízení vlády
7. Pošta

8. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje změnu programu, zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Tchořovice a ověřovatele zápisu I. Machovcovou a M. Cihlu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 52/2010 bylo schváleno

2. Schválení rozpočtu
K návrhu rozpočtu na rok 2011 projednávaného na 3. zasedání ZO nevznesl nikdo žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje rozpočet pro rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 53/2010 bylo schváleno
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3. Vyhlášky
Zastupitelstvo prodiskutovalo problematiku vyhlášek týkající se poplatků za užívání plochy
bývalého letiště. Z diskuze vyplynuly dvě možná řešení – uzavírání nájemních smluv a vydání
obecně závazné vyhlášky. Konečné řešení bude vyřešeno na příštím zasedání, starostka obce
připraví jednotlivá možná řešení.

4. Inventura
Inventarizační komise seznámila starostku a zastupitele s průběhem inventury majetku obce.
Starostka obce konstatovala, že před předáním obce novému zastupitelstvu v listopadu 2010 nebyla
provedena inventura, z čehož nyní plyne řada problémů

5. Pojistná smlouva
Starostka obce informovala zastupitele o doplnění pojistné smlouvy č. 59047739-15 o dodatek
č. 1 týkající se pojištění majetku poškozeného nebo zničeného v příčinné souvislosti s pojistným
nebezpečím tíhy sněhu nebo námrazy.
6. Novela nařízení vlády
Starostka obce informovala zastupitele o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev. V rámci úsporných opatření byly sníženy limity odměn za výkon
jednotlivých funkcí. Z diskuze vyplunul závěr, že není potřeba měnit výši odměn, neboť po volbách
byly odměny upraveny a v žádném případě se neblíží uvedeným limitům.

7. Došlá pošta
• Povodí Vltavy, Praha – Ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2010.
• Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Strakonice – Oznámení o zahájení řízení o opravě chyby
v katastrální operátu podle §8 katastrálního zákona.
• OSA, Praha – Uzavření nové licenční smlouvy na rok 2011
• Správa železniční dopravní cesty, Č.B. – Žádost o vyjádření ke zrušení železničních
přejezdů P1268 a P1270 na trati Blatná – Nepomuk v k.ú. Tchořovice. Z vyjádření
zastupitelů vyplynulo zamítavé stanovisko.
• Katastrální úřad Strakonice – vklad kupní smlouvy (PF ČB) par. č. 15, 19
• Katastrální úřad Strakonice – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
• Finanční úřad Strakonice – Postoupení stanoviska na finanční ředitelství – prominutí odvodu
a nevyměřeného penále a odvolání proti platebnímu výměru č. 24/2010.

8. Diskuze
Pan J. K. st. bytem Tchořovice 77, požádal o koupi pozemku, na kterém jsou postaveny garáže u
obecního úřadu na par. č. 29/2.
Starostka obce požádala o vyjádření zastupitele a zároveň navrhla neprodávat zmiňované pozemky.
Z vyjádření vyplynulo, že není vůle prodeje pozemků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice nesouhlasí s prodejem pozemků pod garážemi u obecního úřadu
čp.77 par. č. 29/2.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 54/2010 bylo schváleno
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Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: Ivana Machovcová
Miroslav Cihla

Vyvěšeno: 7.1.2011
Sejmuto:
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USNESENÍ 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TCHOŘOVICE
31.12.2010

Usnesení č. 52/2010 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje změnu programu a ověřovatele zápisu I. Machovcovou a
M. Cihlu.
Usnesení č. 53/2010 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje rozpočet pro rok 2011.
Usnesení č. 54/2010 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Tchořovice nesouhlasí s prodejem pozemků pod garážemi u obecního úřadu čp.
77 par. č. 29/2.
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