Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 7. 10. 2011 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla,
I.Machovcová, P. Šeda

V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec,

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 (Prezenční listina – příloha č. 1). Dále informovala, že zápis z 16.
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, jež obdrželi všichni zastupitelé dne 30. září (Příloha č. 2). Jako ověřovatelé
zápisu byli navrženi M. Cihla a I. Machovcová.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Vyhlášení záměru pronájmu bytu v čp. 96
3. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 96
4. Schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2008
5. Žádost V. Štičkové o povolení k přístavbě zimní zahrady
6. Informace starostky
7. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zápis z 16. zasedání ZO, schvaluje program 17. zasedání
a volí ověřovateli zápisu Miroslava Cihlu a Ivanu Machovcovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 80/2011 bylo schváleno
2. Vyhlášení záměru pronájmu bytu v čp. 96
Starostka vyhlásila 6. 10. 2011 záměr pronájmu bytu s příslušenstvím umístěný v domě v čp. 96 ve
Tchořovicích, na parcele č. st. 109 v k. ú. Tchořovice (LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí vyhlášení záměru pronájmu bytu s příslušenstvím
umístěný v domě v čp. 96 ve Tchořovicích, na parcele č. st. 109 v k. ú. Tchořovice (LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice).
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 81/2011 bylo schváleno
3. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 96
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Starostka vyhlásila 6. 10. 2011 záměr pronájmu nebytových prostor s příslušenstvím v domě v čp. 96 ve
Tchořovicích, na parcele č. st. 109 v k. ú. Tchořovice (LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor
s příslušenstvím v domě v čp. 96 ve Tchořovicích, na parcele č. st. 109 v k. ú. Tchořovice (LV č. 1
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice).
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 82/2011 bylo schváleno

4. Schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2008
Na 16. zasedání ze dne 16.9.2011 byl vyhlášen záměr pronájmu části pozemku parc č. 2008 v k. ú.
Tchořovice. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu stanovenou
zákonem. Žádost o pronájem pozemku doručili manželé Šálovi, Plzeň.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2008 v k.ú. Tchořovice starostkou
obce – manželé Šálovi, bytem Sládkova 22, Plzeň
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 83/2011 bylo schváleno

5. Žádost V. Štičkové o povolení k přístavbě zimní zahrady
Paní Vlasta Štičková, bytem Tchořovice čp. 38, podala dne 4.8.2011 obecnímu úřadu žádost o souhlas
s přístavbou zimní zahrady k rodinnému domu čp. 38. Žádost byla projednána již na 14. zasedání ZO
Tchořovice. Vzhledem k tomu, že p. Štičková splnila povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na byt
v čp. 102, navrhla starostka povolit přístavbu zimní zahrady v čp. 38 v k.ú. Tchořovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s přístavbou zimní zahrady podle předložené projektové
dokumentace, kterou zhotovil p. Stanislav Šorna, autorizovaný technik pro pozemní stavby, IČ 103
13 630, se sídlem Blatná, Holečkova 815. Přístavba se stane nedílnou součástí domu čp. 38 na pozemku
parc. č. 2374 v k.ú. Tchořovice (obojí je ve vlastnictví obce). ZO pověřuje starostku uzavřením dohody
mezi obcí a p. Vlastou Štičkovou, bytem Tchořovice čp. 38, 388 01 Blatná.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 84/2011 bylo schváleno
6. Informace starostky
a) Kladení věnců – 28.10.2011 bude položen věnec k pomníku padlých za 1. světové války
b) Archiv –26.10.2011 dokončena archivace SOKA Strakonice
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c) Hřbitovní zeď Lnáře – na základě Partnerské dohody bude obci Lnáře poskytnut příspěvek 5.000,-Kč
na opravu hřbitovní zdi
d) Elektřina – společná spotřeba v čp. 77, Tchořovice. Starostka seznámila se způsobem rozúčtování.
e) Blatensko SOBĚ, č. 22 – otištěna chybně fotografie
f) Vzdělaný zastupitel – Informačně poradenské centrum pro zastupitele jako součást projektu Svazu
měst a obcí ČR - zdarma
g) Septik povodňové domky – zabezpečení proti otevření, zajistí M. Cihla a M. Bolina
h) Burza Tchořovice – 15.10.2011

ch) Byt v čp. 96, na st. parc. č. 109 v k.ú. Tchořovice – 6.10.2011 byl předán Veronikou Duškovou, bytem
Tchořovice 99 zpět obci.
Od 16.8.2002 nebyla nájemcem hrazena elektrická energie v bytě. Vzhledem k tomu, že nájemce odmítl
uhradit fakturu za spotřebovanou elektřinu, bude toto dále řešeno.

i) Nebytové prostory v čp. 96, na st. parc. č. 109 v k.ú. Tchořovice – na žádost paní Aleny Duškové,
bytem Tchořovice 99, IČO 68536003, byla dne 6.10.2011 uzavřena Dohoda o skončení nájmu
nebytového prostoru. Zároveň byl nebytový prostor předán p. Duškovou zpět obci.
Od 16.8.2002 nebyla nájemcem hrazena elektrická energie v nebytovém prostoru. Vzhledem k tomu, že
nájemce odmítl uhradit fakturu za spotřebovanou elektřinu, bude toto dále řešeno.
Dne 27.9.2011 bylo doručeno obci Tchořovice oznámení paní Aleny Duškové o ukončení provozu
prodejny potravin k 30.9.2011. Z důvodu okamžitého řešení vzniklé situace, byla svolána pracovní
schůzka zastupitelstva na 28.9.2011, které se zúčastnilo 6 ze 7 zastupitelů. Zároveň byla telefonicky
pozvána paní A. Dušková, která se omluvila. Prodej potravin bude dočasně řešen pojízdnou prodejnou a
obec se bude snažit najít zájemce o provoz prodejny v obci.

j) Pojízdná prodejna – od pondělí 3. října 2011 do obce zajíždí pojízdná prodejna, a to vždy v pondělí ve
14.45 hod ke kapličce. Obec bude přispívat 250,-Kč/měsíčně.
Návrh usnesení:

ZO Tchořovice souhlasí s příspěvkem 250,-Kč měsíčně na pojízdnou prodejnu (p. Houdek, Horažďovice)
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 85/2011 bylo schváleno
9. Diskuze
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Letiště - rok 2012
Zasedání bylo ukončeno ve 21.30 hod

Starostka: Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu: M. Cihla

I. Machovcová

Vyvěšeno: 17. 10. 2011

Sejmuto:

2. 11. 2011

Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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