Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 17. 1. 2012 od 18 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla,
V. Končelík

E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová,

Omluveni: P. Šeda

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 18.00 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 20. zasedání ZO byl ověřen
a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách.. Jako ověřovatelé zápisu z 21. zasedání byli navrženi
V. Končelík a J. Křivanec.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Schválení rozpočtové změny č. 4/2011
Smlouva o dílo na zpracování územního plánu Tchořovice
Výstavba stanice katodické ochrany Tchořovice – žádost o vyjádření k výstavbě ,Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
5. Webové stránky obce
6. Informace starostky
7. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
V. Končelíka a J. Křivance

schvaluje program 21. zasedání a volí ověřovateli zápisu

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/2012 bylo schváleno

2. Schválení rozpočtové změny č. 4/2011
Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtovou změnu č. 4/2011. Zastupitelé se s navrženými
změnami seznámili a nevyjádřili připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2012 bylo schváleno

1

3. Smlouva o dílo – Územní plán Tchořovice
Starostka předložila zastupitelstvu k posouzení návrh Smlouvy o dílo – Územní plán Tchořovice se zhotovitelem
Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7, IČO 41874439 upravenou právním
zástupcem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – Územní plán Tchořovice se
zhotovitelem Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7, IČO 41874439, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/2012 bylo schváleno

4. Výstavba stanice katodické ochrany Tchořovice
Starostka informovala zastupitele o schůzce s paní Ludmilou M. Maršíkovou, která byla pověřena firmou MIVET,
s. r. o., Na Bohdalci 1479/10, Praha 10 – Michle, IČO 27363627 jednáním o výstavbě stanice katodické ochrany
(dále SKAO) na vysokotlakém plynovodu ve Tchořovicích. Na schůzce byl přítomen také místostarosta obce
M. Bolina a člen zastupitelstva V. Končelík. Investorem akce je E.ON ČR, s. r. o. SKAO by měla zajišťovat aktivní
protikorozní ochranu stávajícího VTL plynovodu. Paní Maršíková předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemena na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 2045, 2526, a 2614/1 v k. ú. Tchořovice
a žádost o vyjádření k výstavbě SKAO. Obci byla nabídnuta úhrada za zřízení věcného břemena v rozmezí 10 – 50
Kč/m2. Ve výše zmíněném návrhu pak byla úhrada ve výši 50,- Kč/m 2. Zastupitel J. Křivanec vznesl námitku, že
uvedená cena je vzhledem k úhradám v jiných obcích nízká a navrhl požadovanou částku zvýšit na trojnásobek.
K tomuto názoru se ostatní zastupitelé připojili. Následně starostka stáhla doporučení schválit smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemena s úhradou 50,- Kč/ m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání:
I. Souhlasí se záměrem výstavby stanice katodické ochrany VTL plynovodu – Tchořovice
II. Neschvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena se společností E.ON Distribuce
a. s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za navrhovanou cenu 50,- Kč/m2.
III. Ukládá starostce obce vytvořit návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, blíže popsané v odst. II
tohoto usnesení, přičemž částka za jeden metr čtvereční musí činit 150,- Kč.
IV. V případě akceptace návrhu smlouvy ve smyslu odst. III pověřuje starostku obce podepsáním této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/2012 bylo schváleno

5. Webové stránky obce
Zastupitel Jan Křivanec seznámil ostatní zastupitele s grafickou úpravou nových webových stránek obce. Postřehy
zastupitelů budou v rámci možností zohledněny.

6. Informace starostky
OZV Obce Tchořovice č. 3/2011, o změně vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – dle vyjádření MV ČR,
odboru dozoru a kontroly je zapotřebí v návaznosti na změnu vyhlášky provést též úpravu čl. 4, kde je nutné
vyčíslit náklady na likvidaci odpadu za rok 2010 (doposud uvedeny náklady za rok 2009). V ostatních ustanoveních
je vyhláška v pořádku a výše popsané změny nemají žádný vliv na výši a výběr poplatku v letošním roce. Na příštím
zasedání zastupitelstva navrhne starostka obce nejvhodnější řešení.
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Stromy u kapličky – v nejbližších dnech dojde v návaznosti na rozhodnutí Obecního úřadu Tchořovice k pokácení
dvou lip u kapličky, které jsou ve špatném stavu, a které zároveň poškozují kapli. Třetí lípa bude prozatím pouze
ořezána.

7.Diskuze
Hasičský bál – dřevo z obecního lesa
Na vědomí – J. Křivanec v uplynulých dnech jednal se zájemcem o víkendové pronájmy letiště (více jak 5 akcí
jednoho zájemce) – cena pronájmu bez připomínek.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod
Starostka: Mgr. E. Křivancová

Ověřovatelé zápisu: V. Končelík

J. Křivanec

Vyvěšeno: 28 . 1. 2012
Sejmuto: 13. 2. 2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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