
Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 4. 2. 2011 

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

Host: Mgr. Vladimír Červenka

1. Úvod a schválení programu a 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. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi 
M. Bolina a P. Šeda.

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

2. Znak obce

3. Dohoda o narovnání s pí. Hořavovou
4. Jednací řád ZO

5. Letiště – provozní řád

6. Informace starostky

7. Došlá pošta

8. Diskuze

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje program a ověřovatele zápisu M. Bolinu a P. Šedu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10/2011 bylo schváleno

2. Znak obce
Mgr. Vladimír Červenka byl osloven předchozím zastupitelstvem, aby navrhl obecní symboly (znak
a vlajku). Připravený návrh současné zastupitelstvo prodiskutovalo, navrhlo určité změny, které 
p.  Červenka  zapracoval  do  novějšího  návrhu.  Symboly,  které byly  ve   znaku  a  vlajce  použity
vycházejí z historie i současnosti obce. Zastupitelé se dohodli, že návrh bude odeslán do PS PČR 
ke schválení.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje návrh obecních  symbolů (znak a vlajka) vytvořený Mgr.
Vladimírem Červenkou (Heraldická kancelář Patriot se sídlem ve Lnářích) s přihlédnutím k historii,
současnosti a tradicím naší obce a pověřuje starostku odesláním návrhu do PS PČR.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11/2011 bylo schváleno
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3. Dohoda o narovnání s     pí. Hořavovou  
Od roku 2008, kdy areál bývalého letiště přešel darovací smlouvou z MO na obec Tchořovice,
požaduje pí. Hořavová od obce nájem za pozemky v horní části bývalého letiště, neboť předtím jí
nájem platilo MO. Mezi pí. Hořavovou a obcí nebyla dosud uzavřená žádná nájemní smlouva na
pozemek par. č. 236/2 v k.ú. Pole. 9.9.2010 byla převedena horní část letiště, která se nachází v k.ú.
Pole, darovací smlouvou na obec Kadov (zde se nachází výše zmiňovaný pozemek). Byl podán
návrh na uzavření Dohody o narovnání mezi  pí.M. Hořavovou a obcí Tchořovice. Touto dohodou
obec vyrovná veškeré pohledávky mezi obcí Tchořovice a pí. Hořavovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Dohodu o narovnání mezi paní Miladou Hořavovou,
bytem Pole čp. 60 a obcí Tchořovice a pověřuje starostku uzavřením této dohody.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 12/2011 bylo schváleno

4. Jednací řád
Zastupitelstvo projednalo návrh nového jednacího řádu. Nikdo nevznesl žádné připomínky k jeho
obsahu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Jednací řád obce.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 13/2011 bylo schváleno

5. Letiště – provozní řád
Zastupitelé prodiskutovali některé otázky týkající se provozního řádu bývalého letiště. Všem
zastupitelům bylo uloženo, připravit do 14 dnů návrhy tohoto řádu.

6. Informace starostky
a) komunální odpad 
– společnost EKO-KOM zapůjčila obci nový zvon na sběr tříděného papíru v rámci projektu
„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadu,
včetně jejich obalové složky v JČ kraji“.
- upozornění občanům: tříděný odpad je třeba ukládat do kontejnerů, nikoliv vedle.

b) vodné 
- byl zjištěn velký rozdíl mezi vodou čerpanou z vrtů a vodou fakturovanou lidem. Postupně budou
zjišťovány příčiny.

c) pronájem letiště
3.-4.6.2011 Libor Houšť, tuningový sraz
8.-9.7.2011 Knebl Drag Promotion mistrovství ČR  motocyklových dragsterů

d) plánované akce v roce 2011
5. března – Dětský maškarní bál

       Hasičský bál
12. březen – MDŽ (pořádají dobrovolní hasiči obce)
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7. května –   Vítání občánku a Den matek

7. Došlá pošta
- MěÚ Blatná – Rozhodnutí o umístění stavby víceúčelového zařízení na parc. č. 29/2 k.ú.
Tchořovice
- ZES Brno, a.s. , Mapa okresu Strakonice
- Policie ČR, Výroční zpráva o stavu bezpečnosti na území obce Tchořovice za rok 2010
- Prodloužení termínu realizace dětského hřiště u obecního úřadu do 30.6.2011 
- KÚ pro JČ, Oznámení o zahájení jednorázového přezkoumání hospodaření obce dne 17.2.2011 
od 9 hod.
- Odborné školení k protipovodňové ochraně obcí a blok o problematice ŽP 

23.2.2011 od 14.30 hod.
- KÚ pro JČ, katastrální prac. Strakonice, Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
- Změna č. 1 územního plánu Tchořovice, veřejná vyhláška (viz. úřední deska)
- Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města Blatná
- T-mobil, Návrh na změnu nájemní smlouvy
- Zrušení živnostenského oprávnění J. Končelík (viz. úřední deska)

Starostka: Mgr. Eva Křivancová 

Ověřovatelé zápisu: Michael Bolina 

         Pavel Šeda

Vyvěšeno: 14.2.2011
Sejmuto:
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USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TCHOŘOVICE
4.2.2011

Usnesení č. 10/2011
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje program a ověřovatele zápisu M. Bolinu a P. Šedu.

Usnesení č. 11/2011
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje návrh obecních  symbolů (znak a vlajka) vytvořený Mgr.
Vladimírem Červenkou (Heraldická kancelář Patriot se sídlem ve Lnářích) s přihlédnutím k historii,
současnosti a tradicím naší obce a pověřuje starostku odesláním návrhu do PS PČR.

Usnesení č. 12/2011
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Dohodu o narovnání mezi paní Miladou Hořavovou,
bytem Pole čp. 60 a obcí Tchořovice a pověřuje starostku uzavřením této dohody.

Usnesení č. 13/2011
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Jednací řád obce.
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