Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 20. 12. 2011 od 18 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni: V. Končelík

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 19.00 hod. Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO a
zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Informovala, že pozvánka na toto zasedání
byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce a obdrželi ji všichni členové zastupitelstva prostřednictvím
elektronické pošty. (Pozvánka – příloha č. 2). Dále předsedající informovala, že zápis z 19. zasedání ZO byl ověřen,
avšak s výhradou tiskové chyby v něm. Proto navrhuje zastupitelstvu, aby schválilo opravení tiskové chyby (v
usnesení č. 95/2011 chybně uvedeny čísla vyhlášek 2/2010 a 3/2010). Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M.
Cihla a I. Machovcová.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Schválení rozpočtu na rok 2012
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Žádosti o dotace v roce 2012
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na částečný výkon agendy evidence obyvatel
Plocha bývalého letiště
Schválení příspěvku pro SOB
Informace starostky
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. Schvaluje program 20. zasedání a volí ověřovateli zápisu M. Cihlu a I. Machovcovou
II. Souhlasí s opravou tiskové chyby v usnesení č. 95/2011 – opravené usnesení zní: „Zastupitelstvo obce
Tchořovice se po projednání usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku Obce Tchořovice č. 3/2011, o
místních poplatcích, kterou se mění OZV č. 1/2010.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 98/2011 bylo schváleno
Vzhledem k tomu, že v neděli dne 18. 12. 2011 po dlouhé nemoci zemřel poslední československý a první český
prezident Václav Havel, požádala starostka přítomné členy zastupitelstva, aby památku pana prezidenta Václava
Havla uctili minutou ticha.

2. Schválení rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce 2. 12. 2011 a sejmut 18. 12. 2011, čímž byla dodržena
zákonná lhůta pro podání návrhů (Příloha č. 3). Dle návrhu by měl být rozpočet v příštím roce vyrovnaný.
Zastupitelé se k rozpočtu vyjadřovali již v minulosti a byl v rámci možností upravován, stejně tak se k návrhu
vyjádřil finanční výbor, který doporučil rozpočet schválit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočet obce Tchořovice pro rok 2012 jako vyrovnaný, s
plánovanými příjmy ve výši 2.965.000,- Kč a s plánovanými výdaji ve výši 2.965.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 99/2011 bylo schváleno

3. Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Na 19. zasedání zastupitelstva byl přednesen návrh JUDr. Josefa Kaisera na uzavření Smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře. Ve smyslu dohody z tohoto zasedání byl návrh smlouvy upraven právním
zástupcem obce a to tak, že smlouva bude závislá na platnosti nájemní smlouvy na obecní lesy. (návrh smlouvy –
Příloha č. 4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře s JUDr. Josefem Kaiserem, bytem Hutě pod Třemšínem 7, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 100/2011 bylo schváleno

4. Žádosti o dotace v roce 2012
Starostka obce seznámila zastupitele s možností čerpání dotací pro rok 2012.
a) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova „dále POV“ Jihočeského kraje v celkové výši 300.000,- Kč
 úroky z úvěru - Sparkasse – 8 bytových jednotek v čp. 77
 úroky z půjčky – Kvint, Vlachovo Březí – výstavba vodovodu
 dům ve vlastnictví obce, čp. 102 (pohostinství a byt) - výměna oken a rekonstrukce sociálního zařízení
b) Žádost o příspěvek z Grantu ČEZ na rozšíření multifunkční plochy u čp. 77
c) Žádost z POV Ministerstva pro místní rozvoj ČR – kaplička sv. Václava - oprava
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s podáním žádostí v roce 2012 o příspěvek z Grantu ČEZ a
dotace POV Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 101/2011 bylo schváleno

5. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na částečný výkon agendy evidence obyvatel
Starostka obce navrhla vzhledem k náročnosti řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Blatná
na úseku evidence obyvatel, konkrétně na rušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na částečný výkon
agendy evidence obyvatel a to na rušení údaje o místu trvalého pobytu s Městem Blatná dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku podáním žádosti a podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 102/2011 bylo schváleno

6. Plocha bývalého letiště
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Pronájem letištní plochy bude v příštím roce probíhat obdobně jako letos. Termíny jednotlivých akcí budou
zveřejňovány na internetových stránkách obce v dostatečném předstihu. Zastupitelstvo v diskuzi projednalo
možnost přistávání a vzletů ultralehkých letadel. Z jednání vyplynula nutnost vyčíslení nákladů na označení
takového plochy, až poté zaujme zastupitelstvo stanovisko.

7. Schválení příspěvku pro Svazek obcí Blatenska
Starostka obce předložila ZO materiály zpracované Ing. Jitkou Dupalovou týkající se vodních ploch
a sakrálních staveb nacházejících se v katastru Obce Tchořovice. Projekt „Vodní plochy a sakrální stavby na
Blatensku“ byl uhrazen v roce 2011 SOB. Projekt je ze 70% hrazen z grantu Jihočeského kraje
a ze 30% z rozpočtu obce tj. 4.680,-Kč. SOB požádal o zaplacení investičního příspěvku ve výši 4.680,-Kč na výše
uvedenou akci. K materiálům byly vzneseny připomínky na nedodělky, které by měly být zhotovitelem opraveny.
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s investičním příspěvkem obce ve výši 4.680,-Kč pro Svazek obcí Blatenska
na společný projekt členských obcí SOB „Vodní plochy a sakrální stavby na Blatensku“ z grantu Jihočeského kraje –
dotačního titulu č. 7 z Programu obnovy venkova 2011.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 103/2011 bylo schváleno.

8. Informace starostky
a) Kácení lip u kapličky – vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu dvou starších lip u kapličky sv. Václava
na parc. č. 1510 v k. ú. Tchořovice navrhuje starostka jejich pokácení. Další lípa bude ořezána, protože větve
zasahují do střechy kapličky.
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s pokácením dvou starších lip u kapličky sv. Václava na parc. č. 1510 v k. ú. Tchořovice
z důvodu špatného zdravotního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 104/2011 bylo schváleno.
b) Byt nad hospodou v čp. 102 – měsíční záloha na elektřinu ve výši 500,- Kč
c) Žádost GEFOS-TRADE s. r. o, Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice, která zastupuje společnost E.ON Česká
republika, s.r.o. zaslala návrh smlouvy č: V.14.PF-4109-4105-335, o zřízení práva odpovídajícímu věcnému
břemeni na parcelním čísle 2614/1 v k. ú. Tchořovice- přípojka plynu .
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s uzavřením smlouvy č: V.14.PF-4109-4105-335, o zřízení práva odpovídajícímu věcnému
břemeni na parcelním čísle 2614/1 v k. ú. Tchořovice se společností E.ON Česká republika s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 105/2011 bylo schváleno.
d) Dopis z Finančního ředitelství v Českých Budějovicích – potvrzení penále za porušení rozpočtové kázně (dotace
na výstavbu bytů v čp. 77) ve výši 3.917.021,- Kč.
e) Generali Pojišťovna a. s. – byla provedena náhrada smlouvy na Ford Transit, který je v majetku obce. Tato
pojistná smlouva byla rozšířena o připojištění sedadel a srážku se zvěří.
f) Hygiena Strakonice – kontrola obecního vodovodu, zjištěna mikrobiologická závadnost vody, odběratelé
upozorněni rozhlasem i písemně, doporučeno převařování vody.Situace bude řešena ve spolupráci s panem Jiřím
Necudou a bude proveden kontrolní mikrobiologický rozbor.
g) Obchod čp. 96 – na základě provedeného rozboru vody byla zjištěna její závadnost.
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h) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále OSA) – starostka obce navrhuje uzavření
licenční smlouvy na rok 2012 na přijímač TV v pohostinství.
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s uzavřením licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, o.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997 na rok 2012 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 106/2011 bylo schváleno.
k) Starostka předložila návrh smlouvy na zimní údržbu místních komunikací se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje. Uvedená smlouva je ve stejném rozsahu jako smlouva v předcházejícím zimním období.
Návrh usnesení:
ZO Tchořovice souhlasí s uzavřením smlouvy na zimní údržbu místních komunikací se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje dle předloženého návrhu na zimní období 2011/2012.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 107/2011 bylo schváleno.
l) Dne 15. 12. 2011 doručil Ing. arch. Václav Štěpán, Architektonický atelier, Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
odvolání proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky z výběrového řízení na zpracování ÚP Tchořovice.
Zastupitelé prodiskutovali vzniklou situaci a trvají na původním rozhodnutí usnesení č. 89/2011, kde byl za
zhotovitele územního plánu Tchořovice vybrán Ing. arch. Zdeněk Gottfried. Starostka pověřena písemně reagovat
na zaslané odvolání.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod
Starostka: Mgr. E. Křivancová

Ověřovatelé zápisu: I. Machovcová

M. Cihla

Vyvěšeno: 30. 12. 2011
Sejmuto: 15. 1. 2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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