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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 29. 12. 2012 od 15 hodin. 
 

Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, I. Machovcová 
Omluveni: J. Křivanec, P. Šeda 
 

Schůzi zahájila starostka obce Mgr. Eva Křivancová. Konstatovala, že je přítomno 5 členů ZO – z dnešního zasedání 
jsou omluveni členové ZO J. Křivanec a P. Šeda, 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 30. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  M. Bolina, V. Končelík.  

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

 
Navržený program:  

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu  
2. Schválení rozpočtu na rok 2013  
3. Rozpočtové opatření č. 4/2012  
4. Rozpočtový výhled  
5. Letiště - Jakeš  
6. Žádost o povolení výjezdu  
7. Dotace POV – žádosti 2013  
8. Informace starostky  
9. Diskuze  

 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 32. zasedání 
II. volí ověřovateli zápisu M. Bolinu a, V. Končelíka  

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 63/2012 bylo schváleno 
 
 

Návrh rozpočtu byl na úřední desce vyvěšen ve stanovené lhůtě. K návrhu nebyly podány žádné připomínky. 
Rozpočet je přebytkový s plánovanými příjmy 2 909 500,- Kč, a výdaji ve výši 2 261 500,- Kč, přebytek hospodaření 
ve výši 648 000,- Kč bude využit na splátku dlouhodobého úvěru ( třída financování). 

2. Schválení rozpočtu na rok 2013 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako  přebytkový 
s plánovanými příjmy 2 909 500,- Kč a výdaji ve výši 2 261 500,- Kč, přebytek hospodaření ve výši 648 000,- Kč 
bude využit na splátku dlouhodobého úvěru( třída financování). 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 64/2012 bylo schváleno 
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Účetní obce předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4/2012. Jedná se o úpravu rozpočtu jak na příjmové 
3. Rozpočtové opatření 4/2012 

tak na výdajové straně (viz příloha). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 65/2012 bylo schváleno 
 
 
 

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtový výhled obce 2013 -2015. Předchozí 
rozpočtový výhled byl doplněn o splátky odvodu daně Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích za chybné 
čerpání dotace při stavbě 8 bytů v budově OÚ. 

4.  Rozpočtový výhled 2013 - 2015 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtový  výhled obce na roky 2013 - 2015 dle 
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 66/2012 bylo schváleno 
 
 

Pan Jan Jakeš požádal o pronájem plochy bývalého letiště v roce 2013 za účelem pořádání Auto moto burzy za 
stejných podmínek jako v roce 2012 v termínech 30.3., 25. 5.,29.6., 31.8.,28.9. a 26.10.2013. 

5.  Letiště 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje pronájem plochy bývalého letiště v roce 2013 panu Janu 
Jakešovi bytem Střelské Hoštice za účelem pořádání Auto moto burzy za stejných podmínek jako v roce 2012 
v termínech 30.3., 25. 5.,29.6., 31.8.,28.9. a 26.10.2013. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 67/2012 bylo schváleno 
 

Pan Václav Braun  podal „žádost o povolení připojení nemovitosti parc.č.104/1 na místní komunikaci parc. č. 
1514/1“. Sjezd by byl využíván k jízdě zemědělskou technikou. Výše zmíněná nemovitost je v současnosti 
napojena na komunikaci I/20. Žadatel požaduje povolení dalšího výjezdu ze svého pozemku před hasičskou 
zbrojnicí na místní komunikaci ve vlastnictví obce. Obec jakožto vlastník komunikace vidí jako problematickou 
především skutečnost, že dojde k neúměrnému zatěžování komunikace a jejímu poškozování. Rovněž umístění 
vjezdu do blízkosti výjezdu z požární zbrojnice může v budoucnu způsobit závažný problém. Z uvedeného 
pozemku má vlastník relativně slušné možnosti vjezdu i výjezdu a obec nevidí důvod k vytváření nového, navíc 
v takto problematickém místě. Z těchto důvodů žádosti pana Václava Brauna nebude vyhověno. 

6.  Žádost o povolení výjezdu 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání zamítá žádost pana Václava Brauna ze dne 30. listopadu 2012 č.j. 
2012/506/TCH ohledně připojení  nemovitosti parc. č. 104/1 na místní komunikaci parc. č. 1514/1. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 68/2012 bylo schváleno 
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Starostka informovala zastupitele o podání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 
2013  

7.  Dotace POV 2013 

• Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - požadovaná dotace 58 000,- Kč 
• Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů - požadovaná dotace 68 000,- Kč 
• Obnova obecního domu ve Tchořovicích- požadovaná dotace 174 000,- Kč 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 
na rok 2013  

• Úroky z úvěru 8 bytových jednotek - požadovaná dotace 58 000,- Kč 
• Úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řádů - požadovaná dotace 68 000,- Kč 
• Obnova obecního domu ve Tchořovicích- požadovaná dotace 174 000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 69/2012 bylo schváleno 

 

a) Radou města Blatná usnesením č.352/12 byl schválen prodej železné lávky pro pěší o délce cca 14 m. 
Obec Tchořovice by chtěla lávku využít ke  zvýšení bezpečnosti chodců u hlavní silnice I/20 směrem na 
Blatnou (u Čadků). 

8.  Informace starostky 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s odkoupením železné lávky pro pěší o délce cca  
14 m od Města Blatná. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 70/2012 bylo schváleno 

b) Svazek obcí Blatenska bezúplatně převedl do vlastnictví obce venkovní stůl na stolní tenis „Cornilleau“ 
v hodnotě 16.790,- Kč, který byl pořízen v rámci společného projektu SOB „Za Blatensko krásnější“ 
s finanční dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova 2012 na jehož úhradě se obec částečně 
podílela.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s bezúplatným převodem venkovního stolu 
„Cornilleuu“ v hodnotě 16.790,- Kč ze SOB do majetku obce. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 71/2012 bylo schváleno 

 
c) Starostka navrhla předání vedení pokladny od 1.1.2013 do gesce místostarosty M. Boliny a zároveň 

zvýšení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce o 1000,- Kč měsíčně. K záměru nebyly 
vzneseny připomínky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. souhlasí s předáním pokladny místostarostovi obce M. Bolinovi 
II. pověřuje  M. Bolinu vedením pokladny od 1.1.2013  
III. souhlasí se zvýšením odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty o 1000,- Kč měsíčně  
     od 1.1.2013 
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 1 
Usnesení č. 72/2012 bylo schváleno 
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9.  Diskuze 

Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hod 

Starostka: Mgr. E. Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:   M. Bolina 

V. Končelík 

 
 
 
Vyvěšeno: 8.1.2013 
 Sejmuto: 23.1.2013 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


