Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 27. 5. 2011 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová , P.
Šeda

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 19.00 hod. Konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO a
zasedání je tedy usnášení schopné. Dále informovala, že zápis z 10. zasedání ZO byl řádně ověřen a vyvěšen na
úřední desce. Nikdo k němu nevznesl námitek. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání ZO,
který byl vyvěšen na úřední desce dle zákona a obsahovala ho též pozvánka, jenž obdrželi všichni členové ZO
(Příloha č. 1). Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi I. Machovcová a M. Cihla.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Pronájem letiště
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Rozpočtová změna 1/2011
Finanční příspěvek SDH Tchořovice
Schválení pronájmu pozemků dle záměru
Rozhodnutí o pořízení územního plánu Tchořovice
Informace starostky
Diskuze

K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis z 10. zasedání ZO, schvaluje program 11. zasedání a volí
ověřovateli zápisu I. Machovcovou a M. Cihlu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 39/2011 bylo schváleno

2. Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Na minulém zasedání ZO byly vzaty na vědomí dokumenty: Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Ty následně byly v zákonné lhůtě vyvěšeny na úředních deskách.
Zastupitelstvo se seznámilo s oběma dokumenty a projednalo je. Na základě závěrů kontroly provedené KÚ
Jihočeského kraje musí ZO přijmout nápravná opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 s výhradami a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě:



při schvalování závěrečného účtu budeme v ZO uvádět vždy schválení závěrečného účtu s výhradami nebo
bez výhrad



budou odděleny všechny pozemky, na kterých jsou věcná břemena, na samostatnou analytiku účtu

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 40/2011 bylo schváleno

3. Pronájem letiště
ZO bylo seznámeno s došlými žádostmi o pronájem letištní plochy. Řešena byla finanční otázka. Jedná se o
žádosti:
PUMBA PROJECTS s.r.o., Revoluční 8, Praha 1 – žádost o pronájem letiště od 1.6. do 1.10.2011 pro jízdy ve
sportovních vozech v předem domluvených termínech.
MOTOŠKOLA Sršeň, Plzeň – Doudlevce – žádost o pronájem letiště od 29.5. do 30.10.2011 vždy v neděli od 10 do
12 hodin za účelem kurzů jízdy na motocyklu.
TUNING SHOW – Libor Houšť, Bílany 7, Kroměříž , ve dnech 3. – 4.6.2011

Návrh usnesení:
ZO po projednání souhlasí
a) s konáním pravidelných kurzů jízdy na motocyklu MOTOŠKOLA Sršeň, L. Šlechtová, PlzeňDoudlevce, v neděli od 10-12 hodin v předem domluvených termínech a doporučuje starostce
podepsání smlouvy o pronájmu letiště.
b)s konáním Tuning show, L. Houšť, Kroměříž, ve dnech 3.-4.6.2011 a doporučuje starostce podepsání
smlouvy o pronájmu letiště.
c)s konáním předváděcí jízdy sportovního vozu zatím v jednom dohodnutém termínu PUMBA PROJECTS
s.r.o., A. Procházková, Revoluční 8, Praha 1 a doporučuje starostce podepsání smlouvy o pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2011 bylo schváleno

4. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Na základě návrhu zastupitele J. Křivance bylo ZO seznámeno s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o
místním poplatku ze vstupného. Tato vyhláška je přijímána z důvodu navýšení příjmu obecního rozpočtu z jiných
zdrojů. K návrhu byla vznesena připomínka, jak bude řešeno vstupné na akce pořádané SDH – řeší se vyjímkou,
která je součástí OZV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného
dle předloženého návrhu (s účinností od 1. 6. 2011)
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2011 bylo schváleno

5. Rozpočtová změna 1/2011
Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 1/2011 dle předloženého návrhu (Příloha č. 2 ). Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2011 bylo schváleno

6. Finanční příspěvek SDH Tchořovice
ZO projednalo žádost SDH Tchořovice o příspěvek na nákup materiálně technického vybavení pro potřeby
jednotky SDH Tchořovice na doplacení dotace od SZIF České Budějovice, reg. č. 10/010/41200/166/001495/1
v částce 7.920,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s poskytnutím příspěvku na nákup materiálně technického vybavení pro potřeby jednotky
SDH Tchořovice na doplacení dotace od SZIF České Budějovice reg. č. 10/010/41200/166/001495/1v částce
7.920,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2011 bylo schváleno

7. Schválení pronájmu pozemků dle záměru
Na 10. zasedání ZO bylo rozhodnuto usnesením č. 37/2011 o vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc. č. 2522,
2523, 2524, 2525, 2526, 2529, 2532, 2533, 2560, 2566, 2610, 1530, 2530, 204/10, 1546/2 v k. ú. Tchořovice.
Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu stanovenou zákonem. Žádost o pronájem pozemků doručilo
ZD Lnáře, IČO: 00113662.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků par. č. 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2529, 2532, 2533, 2560, 2566, 2610,
1530, 2530, 204/10, 1546/2 v k. ú. Tchořovice a doporučuje starostce obce uzavřít nájemní smlouvu na výše
zmíněné pozemky se ZD Lnáře, IČO: 00113662.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2011 bylo schváleno

8. Rozhodnutí o pořízení územního plánu Tchořovice
Vzhledem k tomu, že do roku 2015 je povinna obec vypracovat nový územní plán, navrhla starostka Zastupitelstvu
obce Tchořovice rozhodnout o pořízení územního plánu Tchořovice a podat žádost o pořízení územního plánu
Tchořovice obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Blatná.
Zastupitelstvo obce Tchořovice rozhodlo o pořízení územního plánu Tchořovice z vlastního podnětu jako nástroje,
který bude vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.

V souvislosti s platností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále
též jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů je potřebné, aby zastupitelstvo obce schválilo zastupitele,
který bude po dobu pořizování ÚP spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo po projednání
I. Souhlasí v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona s pořízením územního plánu Tchořovice.
II. Schvaluje dle § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona podání žádosti o pořízení územního plánu
Tchořovice obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Blatná („úřadu územního plánování“),
který dle §6 odst. (1) písm. c) stavebního zákona pořizuje územní plán na žádost obce ve svém správním
obvodu.
III. Schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) a s § 47 odst. 1) a 4) stavebního zákona zastupitele, starostku obce
Tchořovice Mgr. Evu Křivancovou, který bude po dobu pořizování územního plánu Tchořovice spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.46 /2011 bylo schváleno

9. Informace starostky
a) Podáno odvolání proti rozhodnutí FÚ v Strakonicích o vyměření penále k nadřízenému orgánu.
b) Diakonie Broumov – dne 3.6.2011, 18 – 20 hod. se uskuteční sběr použitých věcí.
c) Sečení trávy na obecních pozemcích – zajistí SDH Tchořovice, za domluvenou sazbu 80,-Kč/hod.
d) Stavební buňky u OÚ – bylo navrženo tyto buňky vyklidit a poté využít jednu jako sklad OÚ a druhou jako sklad
pro potřeby SDH Tchořovice
10. Diskuze
120. Výročí založení SDH Tchořovice, 2. 7. 2011 – organizační záležitosti
Zasedání bylo ukončeno ve 21.45 hod

Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: I. Machovcová

M. Cihla

Vyvěšeno: 6. 6. 2011
Sejmuto: 22. 6. 2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.

