Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 4. 5. 2012 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, V. Končelík, P. Šeda
Omluveni: I. Machovcová
Dále přítomni: V. Tomanová – starostka Obce Kadov

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová. Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO – z dnešního zasedání
je omluvena členka ZO I. Machovcová, 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 23. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách.
Jako ověřovatelé zápisu z 24. zasedání byli navrženi M. Bolina a M. Cihla. Vzhledem k předchozímu jednání byl
původní bod 6 – Letiště navržen přeřadit na bod 2 a bod č. 4 přeřadit na další zasedání ZO.
Navržený program po změně:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Areál letiště - akce
3. Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření
4. Podnět k ZÚR - vodovod
5. FÚ České Budějovice – splátkový kalendář
6. Informace starostky, různé
7. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje program 24. zasedání, souhlasí se změnou programu a
volí ověřovateli zápisu M. Bolinu a M. Cihlu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 14/2012 bylo schváleno

2. Areál letiště - akce
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem konání třídenního festivalu ve dnech 3.-5.8.2012 v areálu letiště. K této
akci poskytli informace přímo zástupci pořádající agentury. Akce proběhne ve spolupráci s obcí Kadov na celé
ploše letiště. Byla prodiskutována celá řada otázek spojených s touto akcí, některé z nich pak byly přímo
zapracovány do smlouvy o pronájmu pozemků. Zastupitelé byli zároveň informováni i o přínosech této akce pro
Obec Tchořovice. Po případném podpisu smlouvy o nájmu pozemků bude starostka obce informovat občany o
detailech celé akce.
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu nájemní smouvy pro konání Burzy Tchořovice. Pan Jakeš na pracovní
schůzce svolané dříve, osobně informoval zastupitele o svém návrhu (Burza Tchořovice) ohledně uzavření
smlouvy pro všechny burzy v tomto roce. Po velké diskuzi byly dořešeny některé detaily nájemní smlouvy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání:
I. Souhlasí s konáním akce Rockstone Bohemia (RSB) v k. ú. Tchořovice ve dnech 3.-5.8.2012
II. Schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemků pro konání RSB dle předloženého návrhu
III. Doporučuje starostce obce uzavření smlouvy o nájmu pozemků pro konání RSB
IV. Ukládá starostce informovat občany o záležitostech spojených s festivalem RSB
V. Schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku s p. Jakešem pro rok 2012 dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 15/2012 bylo schváleno

3. Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření za rok 2011
Zastupitelstvo bylo informováno o vyvěšení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2011 v zákonných lhůtách na úřední desce. Vzhledem k absenci jakýchkoliv připomínek ze strany občanů i
členů zastupitelstva, doporučuje starostka obce oba dokumenty ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. Schvaluje Závěrečný účet Obce Tchořovice za rok 2011 bez výhrad
II. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 16/2012 bylo schváleno

4. Podnět k ZÚR – vodovod
V průběhu zpracování doplňujících průzkumů a rozborů Územního plánu Tchořovice, došlo ke zjištění, že přes
zastavěné území obce vede dle platných Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje návrh koridoru pro
vodovod Blatná – Lnáře, což není žádoucí a dochází ke zbytečnému rozporu funkčního využití stávajících ploch.
Proto po domluvě s architektem Z. Gottfriedem navrhuje starostka podání podnětu k 1. aktualizaci ZÚR Jč kraje,
to znamená posunutí plánovaného koridoru pro vodovod mimo zastavěné území a plánované rozvojové plochy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje podání podnětu k 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje, to je posunutí plánovaného koridoru pro vodovod mimo zastavěné území a plánované
rozvojové plochy podle předběžného návrhu řešení, zpracovaného projektantem územního plánu Ing. arch.
Zdeňkem Gottfriedem.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 17/2012 bylo schváleno

5. FÚ České Budějovice – splátkový kalendář
Starostka informovala o Rozhodnutí FÚ v Českých Budějovicích o rozložení úhrady daně na splátky. Žádost byla
zaslána na FÚ 5. 3. 2012. FÚ povolil zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 441 143,- Kč ve
splátkách. První splátka 100 000,- musí být odeslána nejdéle do 2. 7. 2012. Poté budou splátky v půlročních
intervalech po 50 000 Kč.

6. Informace starostky
- Měú Blatná vydal rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „VTL plynovod DN 600
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Kasejovice – Blatná, výstavba SKAO Tchořovice“ – bude provedeno v roce 2012
- 12. 5. 2012 – oslava Dne matek od 15 hodin v místním pohostinství
- 16. 5. 2012 v 15:15 informační schůzka v místním pohostinství k ÚP Tchořovice
- 19. 5. 2012 slet UL letadel – zajištěno občerstvení, WC, skákací hrad pro děti (Raiffeisen stavební spořitelna)
- SDH Tchořovice – zajistí organizaci parkování návštěvníků
- zakoupena nová sekačka na trávu

7.Diskuze

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

Ověřovatelé zápisu: M. Bolina

M. Cihla

Vyvěšeno: 14. 5. 2012.
Sejmuto: 30. 5. 2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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