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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 4.3.2013 od 17 hodin. 
 

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

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  
Schůzi zahájil místostarosta obce Michael Bolina (dále jako místostarosta nebo předsedající) v 17.15 hod. 
Konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO – z dnešního zasedání se předem omlouvá starostka obce, zasedání je tedy 
usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Dále předsedající informoval, 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 32. zasedání ZO byl ověřen 
bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  M. Cihla, J. 
Křivanec.  
 
 
Navržený program:  
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. Koupě lávky pro pěší 
3. Účetní závěrka Obce Tchořovice za rok 2012 
4. Rozpočtová změna č. 1/2013 
5. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2161 
6. OZV č. 1/2013 
7. Svaz tělesně postižených v ČR – Blatná – žádost o finanční příspěvek 
8. Žádost o pronájem veřejného prostranství 
9. Diakonie Broumov – sbírka 
10. SDH Tchořovice - žádost o půjčku 
11. Informace místostarosty, různé 
12. Diskuze 
 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 

I. schvaluje program 33. zasedání 
II. volí ověřovateli zápisu M. Cihlu a J. Křivance  

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2013 bylo schváleno 
 
 
 

2. Koupě lávky pro pěší 
Obec Tchořovice požádala Město Blatná o odprodej části lávky pro pěší, kterou má v úmyslu použít jako součást 
budoucího chodníku od objektu bývalé skládky dále směrem na Blatnou. Prodej lávky následně schválila Rada 
města. Prodávajícím byl předložen návrh kupní smlouvy, kde navržená kupní cena činí 40.000,- Kč.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. Souhlasí s koupí lávky pro pěší od Města Blatná za smluvní cenu 40.000,- Kč. 
II. Pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy dle předloženého návrhu 
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Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2013 bylo schváleno 

 
 
 

3. Účetní závěrka Obce Tchořovice za rok 2012 
Účetní obce předložila k posouzení účetní závěrku k 31. 12. 2012. K účetní závěrce se vyjádřil finanční výbor, který 
tuto doporučil ke schválení bez výhrad. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Účetní závěrku Obce Tchořovice sestavenou k 31. 12. 
2012 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2013 bylo schváleno 
 
 
 

4.  Rozpočtová změna č. 1/2013 
Účetní obce předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1/2013. Jedná se o úpravu rozpočtu jak na příjmové 
tak na výdajové straně (viz příloha). 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2013 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2013 bylo schváleno 
 
 
 

5.  Záměr pronájmu části pozemku  
Paní Monika Jíňová, dosavadní nájemce části pozemku parc. č. 2161 (travnatá plocha u letiště), požádala o změnu 
nájemní smlouvy. Předmětem změny této nájemní smlouvy je změna nájemce, účel nájmu – pastva pro koně, 
zůstává. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podstatnou změnu smlouvy, byl dle zákona o obcích vyhlášen záměr 
pronájmu.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č 2161 v k.ú. Tchořovice, který byl vyhlášen dne 1.2.2013 
II. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s JEZDECKÁ ŠKOLA.NET s.r.o., se sídlem Sokolovská 231/35, 186 00   
    Praha 8 – Karlín, IČ 24198579, dle předloženého návrhu 
III. Pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy ve smyslu odst. I. 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2013 bylo schváleno 
 
 

6.  OZV č. 1/2013 
Na základě posouzení zákonnosti OZV č. 2/2012 Ministerstvem vnitra – odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
byla zastupitelstvu obce předložena ke schválení obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která v sobě 
zahrnuje doporučení MV.  
 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2013 bylo schváleno 
 
 

7.  Svaz tělesně postižených v ČR -  Blatná – žádost o finanční příspěvek 
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Blatná, požádal o finanční příspěvek. Z diskuze vyplynulo 
poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč jako v předešlých letech. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice schvaluje poskytnutí příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní 
organizace Blatná, IČ 75018799, ve výši 500,-  Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 7/2013 bylo schváleno 
 
 

8.  Žádost o pronájem veřejného prostranství 
Pan Milan Dobřemysl, bytem  Vrbno 10, požádal o vyjádření ohledně možného pronájmu veřejného prostranství 
poblíž Kaple sv. Václava za účelem provozování zmrzlinového stánku v roce 2013. Předsedající následně podal 
návrh usnesení („zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem veřejného prostranství u Kaple sv. Václava pro 
provozování zmrzlinového stánku a zamítá žádost pana M. Dobřemysla, bytem Vrbno 10“). Tento návrh vyvolal 
diskuzi mezi ostatními zastupiteli, neboť někteří by postavení stánku se zmrzlinou na návsi umožnili. Z tohoto 
důvodu bylo hlasováno o protinávrhu. Dle jednacího řádu Obce, pokud byl uplatněn protinávrh, je hlasováno 
nejdříve o tomto protinávrhu. 

 
Protinávrh:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. vyjadřuje ochotu pronajmout veřejné prostranství za účelem provozování zmrzlinového stánku u Kaple 
sv. Václava 
II. pověřuje místostarostu obce dalším jednáním v této věci, zejména specifikaci podmínek 

Výsledek hlasování: Pro 4 (Cihla, Končelík, Machovcová, Šeda), proti 2 (Bolina, Křivanec), zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 8/2013 bylo schváleno 
 
 
 
9.  Diakonie Broumov – sbírka 
Za průběh akce zodpovídá I. Machovcová. Sběr oblečení proběhne v pátek 22.3.2013 ve 18-19 hodin a v sobotu 
23.3.2013 ve 14-15 hodin na obecním úřadě.  

 
 
 
10. SDH Tchořovice - žádost o půjčku 

V průběhu ledna proběhlo ústní jednání mezi místostarostou a P. Šedou za účasti dalších dvou členů ZO, 
na kterém P. Šeda předběžně vyjádřil záměr SDH Tchořovice požádat o dotaci na pořízení hasičské stříkačky. 
V souvislosti s tím byla zejména konzultována možnost případné půjčky ze strany Obce ve výši 150.000,- Kč s tím, 
že ke vrácení této částky dojde v listopadu letošního roku. Následně byla doručena písemná žádost v této věci, 
kde však jako výše půjčky byla uvedena částka 242.000,- Kč, tedy částka o 92.000,- Kč vyšší než bylo původně 
domluveno. Zároveň zde byla obsažena žádost o uhrazení částky ve výši 24.200,- Kč, která představuje vlastní 
podíl dotace. Jako termín vrácení půjčky byl uveden únor 2014.  
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 V rámci diskuze byla ze strany místostarosty obce zdůrazňována skutečnost, že došlo k zásadním 
rozporům mezi původně sděleným záměrem a následným oficiálním požadavkem. Rovněž byl vznesen dotaz vůči 
představiteli SDH, zda-li je nutná investice do nákupu stříkačky s ohledem na finanční situaci obce, kdy dojde na 
víc než rok k blokaci relativně velké finanční částky, čímž bude ztížena možnost investovat do potřebných věcí 
jakou je například oprava silnic, případně dokončení rekonstrukce hospody. P. Šeda na tento argument reagoval 
tak, že si myslí, že je to investice potřebná, přestože SDH již dvě stříkačky staršího typu vlastní  a zároveň podotkl, 
že na silnice určitě peníze budou.  
 Návrh usnesení nebyl předložen. O žádosti nebylo hlasováno, neboť P. Šeda požádal o zařazení tohoto 
bodu na program příštího zasedání s tím, že bude ze strany SDH předložena žádost nová, po poradě vedení SDH. 
 
 
 

11. Informace místostarosty, různé 
a) Pohledávky vůči obci – místostarosta informoval, že v uplynulých dnech byly předány právnímu zástupci obce, 
mimo jiné, řádně a včas nezaplacené faktury za vodu a dále byl zmocněn právní zástupce k zastupování při 
vymáhání nezaplacených místních poplatků. Rovněž bude vymáháno neuhrazené nájemné za pronájem letiště 
k pořádání hudebního festivalu. 
 
b) Nákup televizoru – z důvodu nevyhovující TV v pohostinství bude zakoupen nový přístroj. Zastupitelstvo 
vyslovilo s tímto souhlas. 
 
c) Výběrové řízení na pozici účetní – po provedení auditu za rok 2012 (březen) bude vyhlášeno výběrové řízení na 
místo účetní obce.  
 
 
 

12. Diskuze 
 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod 
 
místostarosta: M. Bolina 
 
Ověřovatelé zápisu:   M. Cihla 
 

J. Křivanec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 10.3.2013 
 Sejmuto: 18.3.2013 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


