Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 16. 3. 2012 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, V. Končelík, P. Šeda
Omluveni: I. Machovcová, M. Bolina (do 19.45)

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová v 19.05 hod. Konstatovala, že je přítomno 5 členů ZO –
z dnešního zasedání je omluvena členka ZO I. Machovcová a místostarosta obce M. Bolina, zasedání je tedy
usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Starostka 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 22. zasedání ZO byl ověřen
bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 22. zasedání byli
navrženi V. Končelík a J. Křivanec.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozhodnutí GFŘ a aktuality ve věci
Zasedací místnost OÚ
Žádost o finanční příspěvek – Svaz tělesně postižených ČR
Slet ultralehkých letadel
Žádost o grant na podporu JSDHO
Informace starostky
Diskuze

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tchořovice
I. Bere na vědomí zápis z 22. zasedání ZO
II. Schvaluje program 23. Zasedání
III. volí ověřovateli zápisu Vlastimila Končelíka a Jana Křivance
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10/2012 bylo schváleno

2. Rozhodnutí GFŘ a aktuality ve věci
Starostka informovala přítomné členy zastupitelstva o plném prominutí penále a částečném prominutí
odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně při výstavbě 8 bytových jednotek v čp. 77. Na základě
tohoto rozhodnutí o prominutí by byla obec povinna zaplatit pouze částku ve výši 441.140,-Kč namísto původních
4.400.000,- Kč. V současnosti je stále podána správní žaloba, na základě které soud přiznal rozhodnutí odkladný
účinek. Starostka zároveň požádala Finanční úřad v Českých Budějovicích o možnost splátkového kalendáře.

3. Zasedací místnost OÚ
Tento bod byl zařazen na program jednání na žádost M. Cihly. V současné době je stále v platnosti usnesení č.
4/2008 bod 3., které schválilo minulé zastupitelstvo všemi hlasy.
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Citace usnesení: „V důsledku nevhodného chování návštěvníků společenské místnosti, která je v budově OÚ
navrhuje pan Končelík zákaz konání veškerých akcí v této místnosti. Společenská místnost bude sloužit pouze
k jednání zastupitelstva a pro účely výuky mladých hasičů.“
V diskuzi byla probírána problematika konání soukromých akcí. Starostka obce upozornila na nutnost zrušení výše
zmíněného usnesení, pokud by měla být společenská místnost pronajímána komukoliv. Nikdo však takovýto návrh
nevznesl.
Na zasedání ZO v 19.45 dorazil místostarosta obce Michael Bolina – přítomno 6 členů ZO.

4. Žádost o finanční příspěvek – Svaz tělesně postižených ČR
Svaz tělesně postižených – pobočka Blatná zaslalo dne 6. 3. 2012 žádost o příspěvek na svoji činnost. Jan Křivanec
upozornil na to, že Město Blatná poskytnutí příspěvku odmítlo a bylo by dobré zjistit, proč se tak stalo. Zastupitelé
se následně v diskuzi shodli, že budou zjištěny okolnosti neposkytnutí finančního příspěvku této organizaci ze
strany Města Blatná a teprve následně k tomuto zastupitelstvo zaujme stanovisko. Tento bod jednání bude tedy
zařazen na příštím zasedání zastupitelstva.

5. Slet ultralehkých letadel
Klub historických kluzáků České Budějovice spolu s Obcí Tchořovice a Aeroklubem Planá u Č. Budějovic bude
pořádat dne 19. 5. 2012 na ploše bývalého letiště slet ultralehkých letadel.
V minulých dnech byla dokončena konečná verze smlouvy o pronájmu letiště s firmou Tomket, s. r. o. – celkem 11
akcí – NejlevnejsiSuperSport.cz.
Pan J. Jakeš předložil termíny konání Burzy Tchořovice v roce 2012 – ve smyslu jeho žádosti bude vypracována
nájemní smlouva pro všechny termíny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí
I. uzavření nájemní smlouvy s TOMKET, s. r. o., se sídlem: Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1, IČ:25123998
dle předloženého návrhu
II. uzavření nájemní smlouvy s p. Janem Jakešem, podnikající jako obchodní firma Jan Jakeš, IČ: 60833149,
se sídlem Střelské Hoštice 139
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11/2012 bylo schváleno

6. Žádost o grant na podporu JSDHO
Starostka obce podala žádost o grant Jihočeského kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
Jedná se o částku 49.903,- Kč, z toho dotace by činila 34.925,- Kč a zbytek ve výši 14.978,- Kč by byl hrazen
z prostředků obce. Z dotace budou hrazeny ochranné pomůcky pro jednotku (obleky, obuv, rukavice, přilby).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. bere na vědomí podání žádosti o grant na podporu JSDHO.
II. souhlasí s podílem obce ve výši 14.978,- Kč v případě získání grantu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 12/2012 bylo schváleno

7. Informace starostky
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E-ON Distribuce, a.s. na parc. č.536/9, 1508/2
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu na parc. č. 536/9 a 1508/2 v k.ú. Tchořovice s E-ON Distribuce, a. s. F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na umístění 4 plynovodních přípojek za jednorázovou úplatu 500,- Kč
za jednu přípojku.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 13/2012 bylo schváleno

Neproplacená faktura – p. Němec, Blatná informoval o dosud neuhrazené faktuře z roku 2009 při výstavbě bytů
v čp. 77. Dále o další faktuře z roku 2008 – vodovodní přípojka. Práce uvedené v první faktuře byly provedeny a
z neznámého důvodu nebyly uhrazeny. Faktura bude v současnosti zaplacena. V záležitosti druhé faktury
(vodovodní přípojka) bude zvolen postup po konzultaci s právním zástupcem a účetní.
Internetové stránky – spuštěny nové webové stránky, postupně budou přidávány další dokumenty a informace
pro občany.
Velkoobjemový odpad – proběhne v dubnu, zodpovídá P. Šeda

8.Diskuze
Diskutovány aktuální záležitosti – revize elektrických rozvodů.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod

Starostka: Mgr. E. Křivancová, v. r.

Ověřovatelé zápisu: V. Končelík, v. r.

J. Křivanec, v. r.

Vyvěšeno: 26 . 3. 2012
Sejmuto: 11. 4. 2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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