Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice
ze dne 25. 3. 2011
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová
Omluvení členové zastupitelstva: M. Cihla, V. Končelík, P. Šeda
Přítomní občané:

1. Úvod a schválení programu a ověřovatelů zápisu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová. Konstatovala, že informace o konání zasedání
byla vyvěšena v zákonné lhůtě dne 18. 3. na úřední desce (příloha č. 1) a všem členům ZO byla ve
stejný den odeslána pozvánka. Přítomni jsou 4 členové ZO a je tedy usnášení schopné. Zápis z minulé
schůze byl řádně ověřen, vyvěšen na úřední desce a nikdo k němu nevznesl námitky. Předsedající
seznámila přítomné s návrhem programu a navrhla změnu programu zasedání ZO. Jako ověřovatelé
zápisu byli navrženi J. Křivanec a M. Bolina.
Navržený program včetně změn:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, schválení programu, navržení a schválení ověřovatelů zápisu.
Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p. č. 1133/1
Podpis smlouvy o dodávkách elektřiny
Pronájem letiště
Schválení pronájmu pozemků dle záměru

6.

Žádost o vyjádření k autobusovému spoji

7.
8.
9.
10.
11.

Řešení aktuální finanční situace a jejích možných následků
Žádost o prodej pozemku – V. Kaprová
Žádost o pronájem – M. Jíňová
Informace starostky
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis z 8. zasedání ZO, schvaluje program schůze
včetně jeho úpravy a volí ověřovateli zápisu J. Křivance a M. Bolinu
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 23/2011 bylo schváleno

2. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p. č. 1133/1
Předsedající navrhla podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1133/1 od ÚZSVM za účelem
vybudování klidové zóny.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 1133/1 v k. ú.
Tchořovice od ÚZSVM.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 24/2011 bylo schváleno
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3. Podpis smlouvy o dodávkách elektřiny
Obec Tchořovice obdržela nabídku na prodloužení fixace cen elektřiny na kalendářní rok 2012.
Identická smlouva byla uzavřena již pro letošní rok. Vzhledem k současné situaci na trhu s elektřinou
se ZO po diskuzi rozhodlo této nabídky využít.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí s E.ON Energie, a. s. dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 25/2011 bylo schváleno

4. Pronájem letiště
Pan Chudoba požádal o zarezervování pronájmu letiště na 16. července. Původní termín 2. července
nebyl obcí akceptován vzhledem k oslavám SDH.
Návrh usnesení:
ZO doporučuje starostce podepsání smlouvy o pronájmu letiště s p. Chudobou.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 26/2011 bylo schváleno

5. Schválení pronájmu pozemků dle záměru
Na 8. zasedání ZO bylo rozhodnuto o vyhlášení záměru pronájmu pozemků (viz Příloha č. 2). Tento
záměr byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu stanovenou zákonem. Zájem
projevilo pouze VOD Kadov.
Návrh usnesení: ZO doporučuje starostce obce uzavřít nájemní smlouvu na pozemky Obce Tchořovice
s VOD Kadov, IČ 26026155, Kadov 65, 387 33 Kadov dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 27/2011 bylo schváleno

6. Žádost o vyjádření k autobusovému spoji
Návrh usnesení: ZO nemá námitek s udělením licence p. E. Elexovi dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na KÚ Jihočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 28/2011 bylo schváleno

7. Řešení aktuální finanční situace a jejích možných následků
Starostka seznámila zastupitele s tím, že bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru č.24/2010
vyměřeného FÚ Strakonice v prosinci 2010. Není dosud vyřízena žádost o prominutí odvodu do
státního fondu a nevyměřeného penále podaného také v prosinci 2010. Vzhledem k možným budoucím
následkům svolala starostka obce obecní schůzi, na které ZO informovalo občany o dalším postupu.
Vzhledem ke konání obecní schůze předsedající v 19.15 hod přerušila 9. zasedání ZO do pátku 1. 4. 2011 do
18.00 hod.
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Pokračování přerušeného 9. Zasedání ZO bylo zahájeno starostkou obce v pátek 1. 4. 2011 v 18.05 hod.
Přítomni všichni členové ZO. Dále přítomni: Kaprová V.

8. Žádost o prodej pozemku – V. Kaprová
Paní V. Kaprová podala dne 11. 3. 2011 žádost o odprodej části pozemku p. č. 59/24 v k. ú. Tchořovice
(jedná se o pozemek podél komunikace od bytovek směrem ke Kaprům po pravé straně). Vzhledem
k tomu, že pod celým tímto pozemkem se nachází inženýrské sítě (kanalizace) není podle názoru ZO
vhodné pozemek prodávat. Na přímý dotaz zastupitelů na účel využití tohoto pozemku nebyla dána
jednoznačná odpověď.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 59/24 v k. ú.
Tchořovice dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 29/2011 bylo schváleno

9. Žádost o pronájem části pozemku par. č. 2161 M. Jíňová
Záměr pronájmu pozemku par. č. 2161 byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po
dobu stanovenou zákonem. Zastupitelstvo prodiskutovalo žádost M. Jíňové pronajmout si část
pozemku parc. č. 2161 (viz příloha č. 3) za účelem pastviny a doporučilo starostce uzavřít nájemní
smlouvu s těmito podmínkami:
- pokud dojde k oplocení, bude provedeno pouze ohradníkem
- dojde k vyklizení materiálu na obecním pozemku kolem plynové regulační stanice

Návrh usnesení: ZO doporučuje starostce obce uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č.
2161 v k.ú. Tchořovice s M. Jíňovou dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 1, zdrželi se hlasování
Usnesení č. 30/2011 bylo schváleno

Řešení aktuální finanční situace a jejích možných následků- doplnění bodu 7
Po domluvě se zástupkyní Advokátní kanceláře Jiří Hřídel paní Mgr. K. Křenkovou byl zastupitelům
předložen návrh na udělení plné moci výše zmíněné kanceláři pro další jednání ve věci platebního
výměru č. 24/2010 vyměřeného FÚ Strakonice v prosinci 2010. Současně obec požádá písemně
Generální finanční ředitelství o sdělení čísla jednacího a osoby, která danou věc řeší.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje udělení plné moci Advokátní kanceláři Jiří Hřídel advokát pro další jednání ve věci
platebního výměru č. 24/2010 vyměřeného FÚ Strakonice v prosinci 2010 a zároveň souhlasí se
zasláním žádosti o sdělení čísla jednacího a osoby, která danou věc řeší, na Generální finanční
ředitelství.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 31/2011 bylo schváleno
10. Informace starostky
a) velkoobjemový odpad 2.4.2011 – zodpovídá P. Šeda
b) odečet vodoměrů duben 2011 – zodpovídá J. Křivanec
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c) odvoz kontejnerů na tříděný odpad – zodpovídá P. Šeda
d) finanční situace obce – stav na účtech a v pokladně
e) nový územní plán musí být zpracován do roku 2015, nutnost zadat jej bude třeba v roce 2011
f) vítání občánků – starostka navrhla zakoupit upomínkové předměty v hodnotě 500,-Kč/dítě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s darem v hodnotě 500,-Kč/dítě při vítání občánků konaného
dne 8.5.2011.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 32/2011 bylo schváleno
g) dětské hřiště – výstavba duben 2011
h) vlajka a znak obce – předání dekretu o udělení obecních symbolů předsedkyní Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou – 13.4.2011, PS PČR
ch) pronájem pozemků ZD Lnáře - v roce 2007 byla uzavřena nájemní smlouva mezi Obcí Tchořovice
a ZD Lnáře na pronájem pozemků o výměře 4,91ha. Dle sdělení bývalého starosty Obce Tchořovice a
účetní obce ZD Lnáře neplatilo nájem několik let. V březnu 2011 byla na účet obce vedeného u ČS
převedena částka 4.910,-Kč od ZD Lnáře za pronájem pozemků za rok 2010.

Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: M. Bolina
J. Křivanec

Vyvěšeno: 11. 4. 2011
Sejmuto: 27. 4. 2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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